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I denna studie är syftet att undersöka behandlares erfarenheter och 

uppfattningar om hur de förhåller sig till KBT och ART på två SiS-

institutioner för ungdomar när det gäller behandlings-integritet. 

Studien utgår från en kvalitativ ansats med en hermeneutisk 

forskningstradition. Studien bygger på semi-strukturerade 

intervjuer med fem yrkesverksamma behandlare på två SiS-

institutioner. Resultatet har tolkats utifrån analysmetoden 

meningskoncentrering och teorin ”A conceptual framework for 

implementation fidelity”. I resultatet framkommer det att 

behandlarna anser att KBT och ART är tydliga och konkreta 

metoder som fungerar bra att använda och att de uppvisar ett gott 

resultat. Det framgår dock att båda institutionerna använder KBT 

som ett förhållningssätt istället för en behandlingsmetod. Vidare 

anser behandlarna att det är bra att arbeta utifrån evidensbaserade 

metoder samt att det är viktigt att följa metodernas tänkta 

utformning för att behandlingen ska kunna uppvisa ett liknande 

resultat som i forskningen. Det är även dessa slutsatser som dras.           
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1. INTRODUKTION 
I den här studien undersöks hur behandlingsmetoderna kognitiv beteendeterapi (KBT) 

och Aggression Replacement Training (ART) – vilka enligt Statens institutionsstyrelse 

(2013a) ofta används vid behandling av institutionsplacerade ungdomar – fungerar i 

praktiken på två av Statens institutionsstyrelses (SiS) institutioner. Statens institutions-

styrelse (2013b) framhåller att alla deras behandlingsmetoder ska hålla en särskild 

standard oberoende av vem eller var behandlingen utförs. Det slås även fast att 

behandlingen ska anpassa sig utifrån varje enskild individ avseende dennes resurser, 

problem och behov. Det kan enligt Andreassen (2003) vara svårt att förändra ett kriminellt 

eller annat antisocialt beteende hos ungdomar, varpå han menar att det är viktigt att det 

finns lämpliga behandlingsmetoder riktade mot denna grupp. Vidare framhåller han att 

ungdomarna ofta kan uppvisa ett mer prosocialt beteende under institutionsvistelsen, men 

att de sedan går tillbaka till sitt tidigare beteende. Detta menar han bland annat beror på 

att det inom institutionen finns en tydlig struktur och att ungdomarna har trygga vuxna 

omkring sig, vilket sällan återfinns i deras hemmiljö. 

Det är viktigt för all personal som arbetar med evidensbaserade behandlingsmetoder att 

ha kännedom om hur dessa bör appliceras i verkligheten på olika verksamheter. Därmed 

är detta också betydelsefullt för oss som blivande behandlingspedagoger. Under vår 

utbildnings gång har vi fått till oss att det kan skilja sig mellan forskningens utformning 

av en viss metod och på det sätt den faktiskt används i praktiken. Det är även så långt vår 

förförståelse sträcker sig inom detta ämne. Att det kan se ut såhär samt att vi inte har så 

mycket praktisk erfarenhet kring området är orsaken till att vi blivit intresserade av att 

undersöka detta ämne. 

Ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv är det intressant att undersöka hur det kan se ut 

på verksamheter gällande hur personalen använder sina metoder i praktiken. Om man 

kopplar detta till behandlingsintegritet, framhålls det av Carroll m.fl. (2007) att chansen 

för att en behandlingsmetod ska ge ett bra resultat ökar ju mer man håller sig till metodens 

teoretiska grund. Om det är ett medvetet val att gå ifrån den tänkta utformningen av en 

metod undrar vi ifall det ur ett samhällsperspektiv är nödvändigt att forska kring olika 

metoder, om dessa sedan inte används som det är tänkt. Syftet med denna studie är att 

undersöka behandlares erfarenheter och uppfattningar om hur de förhåller sig till 

behandlingsinsatserna KBT och ART på två SiS-institutioner för ungdomar när det gäller 

behandlingsintegritet. Syftet är också att undersöka behandlares upplevelser kring att 

arbeta utifrån dessa metoder samt hur de ser på den förändring ungdomarna genomgår 

under behandlingen i KBT och ART.  

 

1.2 Bakgrund 

I den här delen finns en beskrivning av områden som anses vara en lämplig grund för att 

enkelt få en bild av hur det ser ut inom detta fält. Det som tas upp är vad som menas med 

institutionsvård, hur Statens institutionsstyrelse tänker kring institutionsbehandling av 

ungdomar, vad evidensbaserad praktik (EBP) är, information kring behandlings-

metoderna KBT och ART, vad som menas med behandlingsintegritet samt en beskrivning 

av den teoretiska utgångspunkt studien har. 
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1.2.1 Institutionsvård 

Den vanligaste insatsen är, enligt Andreassen (2003), att placera ungdomar med ett 

kriminellt eller annat antisocialt beteende på en institution, men han slår fast att en sådan 

åtgärd sällan ger något bra och ihållande resultat. Andreassen (2003) hävdar dock att 

institutionsbehandlingen av ungdomar idag ofta karaktäriseras av “ett perspektivlöst 

experimenterande och misslyckande, vilket är både vetenskapligt och etiskt ohållbart” (s. 

15). Vidare menar Andreassen (2003) att det finns behov av att organisera all kunskap 

kring vilka åtgärder som fungerar inom detta område och att det därefter behövs 

undersökas vad som kännetecknar dessa åtgärder och det resultat de ger.    

En institution är en boendeenhet där ungdomar som inte är släkt med varandra bor dygnet 

runt tillsammans med vuxna som de inte heller är släkt med (Whittaker, 2000). Hair 

(2005) framhåller att institutioner bland annat finns till för att ge behandling för ungdomar 

med psykisk ohälsa och allvarlig beteendeproblematik, inklusive kriminalitet. 

Andreassen (2003) slår fast att en behandling på institution kan se ut på olika sätt och att 

det även kan ges väldigt skilda insatser, varpå han menar att det är svårt att dela in 

institutioner i olika kategorier. Intresset för institutionsbehandling har ökat under de 

senaste åren och Lyons, Woltman, Martinovich och Hancock (2009) hävdar att detta till 

viss del beror på att den vetenskapliga kunskapen kring behandling av ungdomar har ökat. 

Framförallt vad gäller ungdomskriminalitet, samt introduktionen av EBP inom 

institutionsvården av ungdomar. 

1.2.2 Statens institutionsstyrelse (SiS) 

Statens institutionsstyrelse (2013a) framhåller att de “är en statlig myndighet som 

bedriver individuellt anpassad tvångsvård och behandling av ungdomar med allvarliga 

psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem” med målsättningen att hjälpa 

de institutionsplacerade ungdomarna till att leva ett liv utan missbruk och kriminalitet. 

De slår fast att ungdomen får en placering på en SiS-institution genom socialtjänsten efter 

ett beslut i förvaltningsrätten. Efter avslutad behandling strävar man, enligt Statens 

institutionsstyrelse (2013c), att ungdomen ska kunna återgå hem till sina vårdnads-havare 

eller få hjälp att flytta till ett eget boende.   

De flesta av de ungdomar som blir placerade på en SiS-institution är enligt Statens 

institutionsstyrelse (2013c) omhändertagna enligt lag med särskilda bestämmelser om 

vård av unga (LVU). Endast en liten del är där frivilligt. Orsaker till ett omhändertagande 

kan till exempel vara att ungdomen har ett kriminellt beteende eller en missbruks-

problematik (3 §) eller att ungdomen lever i ett sammanhang där denne inte får det stöd 

som behövs (2 §), varav den första är det vanligaste. Den unges hälsa eller utveckling ska 

helt enkelt vara i riskzonen för att kunna bli intagen på en SiS-institution, vilket inte 

enbart kan täckas av den frivilliga vården. 

1.3 Tidigare forskning 

1.3.1 Evidensbaserad praktik (EBP) 

Evidensbaserad praktik (EBP) är enligt Oscarsson (2009) när man integrerar forskning 

och professionell erfarenhet tillsammans med klientens värderingar, förväntningar och 

förutsättningar. När dessa olika delar är samordnade menar han att yrkesutövare och 
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klienten bildar en diagnostisk och terapeutisk allians. Det är Oscarssons (2009) definition 

av EBP som kommer användas i den här studien. Rubin och Parrish (2007) framhåller att 

det till viss del handlar om att öka chansen att klienterna erhåller de effektivaste 

insatserna. Oscarsson (2009) påvisar att EBP kan ses både som ett förhållningssätt och en 

metod, då det handlar om att se saker och ting både på en mikro – och makronivå. Vidare 

förklarar han också att man inom EBP tänker att forskningsresultaten alltid kan förbättras, 

samtidigt som man vill få fram den ultimata metoden. I Oscarssons (2009) beskrivning 

så tydliggörs det att EBP är mycket mer än hur evidensbaserade metoder används, till 

exempel vikten av en bra relation mellan behandlare och klient samt användningen av 

kompetent personal. I den här studien är det dock just användningen av metoderna som 

kommer vara i fokus. 

EBP är en process, som börjar med att praktikern formulerar en fråga angående de behov 

klienten har, och sedan försöker fastställa den metod som bäst skulle kunna tillgodogöra 

dessa behov. Efter att ha valt en metod ska praktikern göra en kritisk granskning av 

metodens giltighet och användbarhet genom att se till forskningen och sina egna och 

andras professionellas erfarenheter tillsammans med klientens värderingar och 

omständigheter. Om det fortfarande verkar vara en lämplig metod omsätts denna i 

praktiken. Slutligen görs det en utvärdering av resultatet av hela förloppet (Rubin & 

Parrish, 2007).  

Bolen och Hall (2007) betonar att socialarbetare har ett etiskt ansvar gentemot sin 

profession vad gäller att upprätthålla och stödja integritet och hög standard i arbetet. För 

att kunna göra detta menar de att professionen i sig behöver arbeta för att utveckla 

evidensbaserade insatser som stödjer klienters rättigheter och välbefinnande, även i fall 

där klienterna har många och komplexa problem. Det finns enligt Rubin och Parrish 

(2007) ingen garanti för att alla klienter kommer dra nytta av en evidensbaserad metod, 

men de framhåller att studier visar att det är mer sannolikt att sådana metoder kommer ge 

ett bra resultat till skillnad från andra insatser. 

1.3.2 Behandlingsintegritet 

Behandlingsintegritet kan enligt Levin (1997) förklaras med huruvida en institution har 

de resurser som behövs för att utföra det den uppger sig göra, om personalen har lämplig 

utbildning och träning, om det görs regelbunden uppföljning och om de planer 

institutionen har, omsätts i praktiken. Anderberg (2008) framhåller att det i och med ett 

ökat intresse av att använda evidensbaserade metoder inom ungdoms – och missbruks-

vården även har blivit vanligare att det görs utvärderingar på hur de används i praktiken. 

Vidare förklarar han att det i studier både i och utanför Sverige har lagts märke till att det 

många gånger kan finnas en diskrepans mellan hur en metod är tänkt att användas och 

hur den faktiskt tillämpas i praktiken. Detta blir enligt Anderberg (2008) ett problem, då 

de behandlingsresultat som metoderna förväntas ge därmed inte kommer se likadana ut i 

praktiken som teorin. Om inte metoderna följs som det är tänkt menar Anderberg (2008) 

att man inte kommer veta säkert vad de innehåller, vilket gör det svårare att utvärdera 

dem. Socialstyrelsen (2011) påvisar vidare att ju enklare och tydligare en metod är i hur 

denna ska genomföras, desto lättare blir det att mäta i hur stor utsträckning personalen 

håller sig till metoden i fråga. Om en metod innefattar flera olika beståndsdelar, och att 

personalen dessutom har stor frihet i att tolka hur denna ska genomföras, blir det således 

svårare att mäta programtroheten.  
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Den teoretiska inriktning en institution väljer för sin behandling kommer utgöra grunden 

för de metoder de väljer att använda sig av och på så vis reflekterar också institutionen 

personalens tankar om vad som fungerar i behandlingen (Andreassen, 2003). Vennard 

m.fl. (1997) framhåller dock att det är skillnad på att fastställa hur ett visst program ska 

vara och att utföra det i verkligheten. De hävdar att det kommer mycket forskning som 

visar att insatser kan misslyckas om man inte håller fast vid de tillvägagångssätt som är 

bestämt. Angående detta förklarar Anderberg (2008) att många instanser ofta upplever 

krav på att visa sig effektiva och legitima, varpå de sätter upp otydliga mål i hopp om att 

kunna tillfredsställa så många av de inblandade parterna som möjligt. Därför menar han 

att det kan bli svårt för instansen i fråga att leva upp till dessa mål. Chamberlain och 

Friman (1995) berättar att institutioner ofta beskriver sin behandling i allmänna ordalag 

och att den teoretiska inriktningen vid institutions-behandling varierar från de som nästan 

inte har någon teoretisk grund alls till institutioner som har väldigt bestämda tankar om 

detta. Bates, English och Koudiou-Giles (1997) hävdar att det även finns institutioner som 

har utvecklat egna behandlings-metoder.     

Det finns ett flertal faktorer som kan ha en betydande inverkan på insatser för ungdomar 

som har ett kriminellt beteende. Andrews och Dowden (2005) förklarar att det är viktigt 

att de metoder man använder har en teoretisk och empirisk grund. Skeem, Manchak och 

Peterson (2011) anser att man bör se till riskfaktorer i ungdomens liv som en målsättning 

för förändring och McGuire (2006) framhåller värdet av att en metod innehåller flera 

komponenter, då det är flera aspekter som har medverkat till ungdomens kriminella 

beteende. Belcher (2013) menar att det är viktigt med integritet i behandlingen, med vilket 

menas att behandlingen håller fast vid det program den utgår ifrån vad gäller dess filosofi, 

struktur och metoder. 

Något som Andreassen (2003) framhåller är att integriteten ökar genom att institutionen 

utformar sin behandling utifrån en tydlig filosofi som alla inblandade förstår, att det finns 

en struktur som gynnar kommunikation och ansvar, att all personal deltar i de beslut och 

avgöranden som tas och att deras kompetens används på ett adekvat sätt. Vidare slår han 

fast att institutionen behöver planera innehållet i sina metoder, att alla ska känna till hur 

dessa ska användas och även veta hur de ska gå till väga när det gäller utvärdering av 

beteendeförändring hos ungdomarna. Andreassen (2003) betonar också att det är viktigt 

för behandlingsintegriteten att personalen har möjlighet att träna på de metoder som 

verksamheten har valt att använda sig utav, då detta bidrar till att personalen ökar sin 

kunskap och förståelse kring arbetet. Vidare menar han att även tillgång till handledning 

ökar behandlingsintegriteten, genom att personalen då får återkoppling och stöd i sitt 

arbete. 

1.3.3 Kognitiv beteendeterapi (KBT) 

I en amerikansk studie, där effekten av kognitiv beteendeterapi (KBT) utvärderades i 106 

stycken metaanalyser, framhålls det att evidensläget för KBT generellt är mycket starkt. 

I studien kom man exempelvis fram till att KBT uppvisar medelhöga resultat vid 

behandling av kriminalitet och beteendeproblematik, samt att KBT ofta kan vara en 

lämplig behandling för individer med aggressionsproblem. Det slås även fast att effekten 

av KBT överlag blir effektivare om den kombineras med andra icke-medicinska 

behandlingsmetoder (Hofmann, Asnaani, Vonk, Sawyer & Fang, 2012).   
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Institutioner som använder sig av metoder med kognitiva och beteendeinriktade 

komponenter uppvisar, enligt Vennard, Sugg och Hedderman (1997), goda resultat när 

det gäller att minska ett antisocialt beteende hos ungdomar. Detta framförallt när det 

fokuseras på faktorer som gynnar utvecklingen av ungdomens beteende, gör ungdomen 

aktiv i behandlingen, anpassar metodens intensitet och varaktighet till hur stor risken är 

för framtida beteendeproblem och att man tillsätter insatser för att garantera en 

behandlingsintegritet. Statens institutionsstyrelse (2013d) slår fast att det i deras KBT-

behandling av ungdomar handlar mycket om att lära ungdomarna handskas med olika 

svårigheter och att de ska kunna stå emot påtryckningar från andra ungdomar som har ett 

antisocialt beteende samt andra faktorer i ungdomens omgivning som kan ha en negativ 

påverkan på denne. Detta görs genom att de försöker utveckla varje ungdoms egna 

resurser, som till exempel förmågor och intressen hos denne. Även tillgångar i form av 

betydande personer i ungdomens omgivning lyfts fram. De framhåller vidare att de inom 

KBT arbetar mycket aktivt, strukturerat och systematiskt, samt att det finns tydliga och 

specifika mål för behandlingen som bestäms tillsammans med varje enskild ungdom. 

Bernler och Johnsson (2001) förklarar att kognitiva behandlingar oftast är utformade som 

ett program som klienten genomgår under en bestämd tid. Socialstyrelsen (2012) slår fast 

att en KBT-behandling kan innefatta alltifrån fem till tjugo sessioner, att dessa är en gång 

i veckan, och att behandlingen kan genomföras både individuellt och i grupp.  

Enligt Statens institutionsstyrelse (2013d) kan KBT användas för att förändra kriminella 

beteenden och tankemönster samt missbruk och våldsbeteenden hos ungdomar. Vennard 

m.fl. (1997) beskriver KBT som ett omfattande men samtidigt diffust begrepp, där syftet 

i stora drag är att få hjälp till att se följderna av ett beteende, att förstå sina motiv och 

skapa nya sätt att kontrollera sitt beteende. Statens institutionsstyrelse (2013d) framhåller 

att KBT grundar sig i tanken att människors handlande påverkas av förstärkning, med 

vilket menas att människor exempelvis i större mån upprepar och förstärker det av sitt 

handlande som får positiva konsekvenser framför sådant som får en negativ utgång. 

Bernler och Johnsson (2001) framhåller att man i KBT riktar uppmärksamheten mot 

aktuella förhållanden och främjar klientens självständighet. De berättar vidare att 

kognitiva metoder innefattar kognitiv terapi, kognitiv träning, psyko-pedagogiskt 

arbetssätt och social färdighetsträning. Metoder som de menar skiljer sig en del åt, men 

utgår från samma grundtankar. Vidare betonar de att det i KBT är viktigt med ett 

samarbete mellan behandlare och klient, vilket innebär att dessa behöver etablera en 

behandlingsrelation. Kazdin (1993) framhåller att det i utförandet av KBT behövs 

kunskap och förståelse för bakomliggande principer, teorier och tekniker.  

1.3.4 Aggression Replacement Training (ART) 

Aggression Replacement Training (ART) används enligt Statens institutionsstyrelse 

(2013e) i flera länder världen över, varav det i Sverige är en väldigt utbredd 

behandlingsmetod som används i alltifrån öppenvård och skola till behandlingshem och 

SiS-institutioner. Socialstyrelsen (2009) framhåller att ART troligtvis är ett av Sveriges 

mest utbredda manualbaserade program för preventiva insatser. De förklarar dock att den 

mesta forskningen kring ART är gjorda av personer som varit med och utvecklat metoden 

och att det saknas vissa studier från utomstående forskare för att ART ska kunna kallas 

för en evidensbaserad metod. I Norge gjorde Gundersen och Svartdal (2006) en 

undersökning där de gav 47 ungdomar med olika beteendeproblem en behandling med 

ART och upptäckte att denna behandling gav ett positivt och säkert resultat i form av 
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förbättrade sociala färdigheter och en minskning av beteendeproblem. De framhåller 

vidare att det positiva utfallet även var tydligt i hemmiljön, vilket ger prov på att 

förändringarna ungdomarna genomgått håller i sig även efter avslutad behandling. 

ART är en behandlingsmetod som, enligt Barnoski och Aos (2004), riktar sig mot 

ungdomar med olika typer av problembeteende och fokuserar på utvecklingen av 

ungdomars sociala kompetens. Statens institutionsstyrelse (2013e) framhåller att grunden 

i ART alltid är densamma, men att behandlingen anpassas till varje individs enskilda 

behov och förutsättningar. Syftet med ART menar de är att ta bort antisocialt tänkande, 

kriminella värderingar, bristande impulskontroll och kriminellt beteende och istället 

ersätta dessa med prosociala alternativ. De slår även fast att ART kan ges både till pojkar 

och flickor. 

Både Gundersen och Svartdal (2006) och Hollin (2003) förklarar att ART består av 

träning av sociala färdigheter, aggressionskontroll och moraliskt resonemang. I delen om 

sociala färdigheter, hävdar Gundersen och Svartdal (2006) att denna handlar om att träna 

ungdomarna i ungefär femtio olika färdigheter. Vissa klassas som ganska grund-läggande 

färdigheter, som att lyssna på andra och att starta en konversation, medan andra är mer 

komplexa, där ungdomarna exempelvis får lära sig att hantera grupptryck. De berättar 

vidare att aggressionskontroll handlar om att ungdomen med hjälp av olika tekniker får 

träna sig i att känna igen de externa och interna faktorer som sätter igång aggressionen. 

Hollin (2003) förklarar att ungdomen, när denne har lärt sig att känna igen vad sina 

aggressioner bottnar i, kan få det enklare att i framtiden reagera mer lämpligt på 

situationer som tidigare utlöst ett aggressivt beteende. När det gäller moraliskt 

resonemang framhåller Gundersen och Svartdal (2006) att ungdomarna här lär sig att 

resonera i ett mer avancerat slag för att kunna utmana etiska och moraliska dilemman, 

samt att de får hjälp att hantera situationer i deras egna liv. Hollin (2003) framhåller att 

en viktig aspekt i denna del är att ungdomarna får medverka i strukturerade gruppövningar 

som bland annat innefattar diskussioner kring etik och moral och träning i att fatta beslut. 

Med det menar han att ART arbetar mycket för att stärka ungdomarna i sin moraliska 

mognad. 

Enligt Statens institutionsstyrelse (2013e) är en rekommendation att behandlingen 

inkluderar trettio sessioner och pågår i minst tio veckor, där strävan är att ungdomarna 

ska få ta del av alla tre komponenter varje vecka. När det gäller längden för behandlingen 

är deras motto “ju mer desto bättre”. De lägger stor tonvikt vid att sessionerna ska hålla 

god standard, att behandlingen utförs enligt manualen samt att personalen har genomgått 

utbildning i ART.  

1.3.5 Teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska utgångspunkt som används i denna studie är “A conceptual framework for 

implementation fidelity”, vilket är en teori som är framtagen av Carroll m.fl. (2007). I 

denna teori ligger fokus på hur trovärdiga saker och ting är i en behandlingsmetod. Vi har 

valt att ge denna teori en svensk översättning och kalla den för “Ramverket för 

trovärdighet och behandlingsintegritet”. Här nedan följer en beskrivning av teorins 

huvudsakliga beståndsdelar: 

Att följa metoders teoretiska grund: Chansen för att en behandlingsmetod ska ge ett bra 

resultat ökar ju mer man håller sig till metodens teoretiska grund. Grunden i detta är att 

en genomförd behandling ska ha hållit sig helt till den följda metodens tänkta innehåll, 
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frekvens och varaktighet. Det framhålls att en metod kan genomföras med framgångs-rikt 

och meningsfullt resultat även om endast metodens huvudsakliga delar används, varpå 

det dock ifrågasätts hur man på förhand kan vara säker på vilka dessa delar är. 

Att göra enkla och tydliga metoder: En metod kan antingen beskrivas på ett enkelt eller 

komplicerat sätt, samt på ett tydligt eller otydligt sätt. Det slås fast att det är större chans 

att behandlingsmetoder som är specifika och tydliga genomförs med högre trovärdighet 

än för metoder som är diffusa och otydliga. Detsamma gäller metoder som är enkla 

framför de som är komplexa och komplicerade. Denna syn kan även förklaras med att det 

blir lättare att följa en metod som har tydligt uppsatta mål.  

Att ha engagemang för metoden: Det framhålls att det är troligare att en behandlings-

metod kommer genomföras ordentligt och fullt ut om både behandlare och klient är 

engagerade i metoden i fråga. När det gäller engagemang är en viktig del i detta att både 

behandlare och klient upplever att metoden är relevant och lämplig att användas i 

behandlingen. 

1.4 Syfte och problemformulering 

Syftet med denna studie är att undersöka behandlares erfarenheter och uppfattningar om 

hur de förhåller sig till behandlingsinsatserna KBT och ART på två olika SiS-institutioner 

för ungdomar när det gäller behandlingsintegritet. Syftet är också att undersöka 

behandlares upplevelser kring att arbeta utifrån metoder som har ett evidensstöd samt om 

de under institutionsplaceringen ser någon förändring hos de ungdomar som genomgår 

KBT och ART. 

 Vad är behandlarnas uppfattning om metoderna KBT och ART och hur har de 

valt att tillämpa dessa metoder?  

 Vilken uppfattning har behandlarna om att arbeta med evidensbaserade metoder 

och vad upplever de att metoderna KBT och ART ger för resultat i behandlingen 

av ungdomarna? 

 Hur tänker behandlarna kring KBT och ART i förhållande till 

behandlingsintegritet? 

 

2. METOD 

2.1 Metodologiska utgångspunkter 

I detta stycke beskrivs valet av att använda en kvalitativ metod och en kunskapsteoretisk 

utgångspunkt i form av hermeneutik  

2.1.1 Hermeneutik 

Hermeneutiken handlar, enligt Hyldgaard (2008), om att förstå och tolka saker och ting 

framför att förklara dem. Vidare berättar hon att man inom hermeneutiken letar efter 

betydelsen i människors uttryck i ett historiskt, kulturellt och konstnärligt perspektiv och 

tänker att det finns mening med människors tal, skrift och produkter och att människan 

därför är ett subjekt. Bryman (2011) framhåller att det huvudsakliga syftet i 

hermeneutiken är att forskare som analyserar en text ska försöka få fram meningen med 
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texten utifrån upphovsmannens perspektiv. Något som Thurén (2007) lyfter fram är att 

man i sin tolkning av en text bör sätta in det i rätt sammanhang, men att samtidigt ha i 

åtanke att man tolkar andra människors känslor och upplevelser utifrån sina egna 

upplevelser och perspektiv. 

Den hermeneutiska inriktningen har valts för denna studie, då syftet är att göra en 

kvalitativ undersökning med avsikten att försöka tolka och förstå respondenternas 

perspektiv vad gäller de metoder som används. 

2.1.2 Kvalitativ metod 

Det finns två olika sätt att forska på, vilka är kvantitativ och kvalitativ forskning. Den 

tydligaste skillnaden mellan dessa är att den kvantitativa har stort fokus på siffror medan 

den kvalitativa inriktar sig mer på ord. I kvantitativ forskning har man en deduktiv syn, 

vilket innebär att teorin ses som en utgångspunkt för undersökningen och i kvalitativ 

forskning har man en induktiv syn, med vilket menas att teorin istället skapas utifrån det 

resultat som uppkommer. Kvalitativ forskning handlar om att tolka och förstå den sociala 

världen, vilken förövrigt är något som anses skapas i gemenskap mellan människor 

(Bryman, 2011).  

Denna studie bygger på en kvalitativ grund, då denna metod anses vara mest lämplig för 

syftet med studien. Detta då syftet är att intervjua behandlare och försöka tolka och förstå 

det dessa berättar. Genom att göra intervjuer med behandlingspersonal ges en inblick i 

hur deras arbete ser ut, varpå vi i linje med det kvalitativa synsättet därefter försöker sätta 

oss in i deras perspektiv. 

2.1.3 Kvalitativ intervju 

Enligt Kvale (1996) finns det ett antal kriterier för vad man bör tänka på under den 

kvalitativa intervjun och vidare framhåller han bland annat att det är viktigt att vara insatt 

i ämnet och att vara tydlig med att ställa enkla och korta frågor. Att läsa in sig på ämnet 

ansågs inte bara vara bra för egen del utan även för respondenterna, då de vågar öppna 

sig mer om de känner att vi förstår vad de talar om. Dessutom ansågs det vara respektfullt 

att vara pålästa med tanke på att respondenterna trots allt delar med sig av sin tid och låter 

oss använda deras tankar och praktiska erfarenheter i denna studie. När det gäller de 

frågor som ställdes ansågs det vara viktigt att använda öppna frågor och se upp för ledande 

frågor, eftersom dessa kunde ha påverkat respondenternas svar.  

När det gäller intervjuerna samlades data in genom semistrukturerade intervjuer, vilket 

enligt Bryman (2011), är en intervjuform där man har ett antal frågor som är ganska 

allmänt formulerade och att det då även finns möjlighet att ställa följdfrågor till 

respondenterna. Intervjuerna hade kunnat utföras i fokusgrupp, men då Kvale och 

Brinkmann (2009) påvisar att det i fokusgrupper kan finnas en risk för konformitet, det 

vill säga att deltagarna påverkas av varandras svar, valdes det att intervjuerna skulle 

genomföras med en respondent åt gången. Kvale och Brinkmann (2009) framhåller dock 

även att intervjuare och respondent påverkar varandra i en intervju, varpå det 

eftersträvades medvetenhet kring hur vi agerade i mötet med respondenterna.  Personlig 

kontakt med respondenterna under intervjuerna tros emellertid ha bidragit till en djupare 

kontakt med dem än om intervjuerna hade skett över telefon. Detta kan därmed ha gjort 

det enklare att tolka underförstådda meningar, kroppsspråk samt tonfall hos 

respondenterna. När det gäller att skapa en bra kontakt, hävdar Kvale och Brinkmann 
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(2009) att det kan finnas ett dilemma med detta på så vis att en god relation bland annat 

kan förvrida författarnas tolkning under bearbetningen av materialet genom att dessa 

förskönar respondenternas uttalanden. Detta ansågs vara viktigt att ha i åtanke under 

bearbetningen av materialet, varpå det bland annat eftersträvades objektivitet gentemot 

respondenterna uttalanden. Kvale och Brinkmann (2009) förklarar också att en kunnig 

intervjuare inte behöver tänka så mycket på sin teknik och att denne därmed kan ha mer 

fokus på sin respondent. Detta upplevde vi oss göra stora framsteg inom när det gavs 

tillfälle att träna på att vara samtalsledare under våra kurser i samtalsmetodik.    

2.2 Planering och genomförande 

I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet i fråga om litteraturgenomgång, urval, 

förberedelser, datainsamling och databearbetning, analys, tolkning samt tillförlitlighet 

och äkthet. 

2.2.1 Litteraturgenomgång 

I denna litteraturgenomgång användes främst artiklar, men även tidigare kurslitteraur från 

vår utbildning. När det gällde artikelsökningen användes databasen Acadamic Search 

Elite och Social Services Abstracts, då dessa gav flest relevanta sökningar. För att hitta 

väsentliga artiklar användes en mängd olika sökord, bland annat dessa: Institutional care, 

EBP, Youth och Cognitive Behavior Therapy. Genom att använda OR och AND (t.ex EBP 

AND Youth), trunkering (t.ex Institution*) samt funktionen peer-reviewed och fulltext 

kunde sökningarna avgränsas på ett enkelt sätt. Från början var tanken att enbart använda 

artiklar som var högst tio år gamla för att få fram material som byggde på aktuell 

forskning, men under artikelsökningen hittades dock även äldre artiklar som ansågs vara 

relevanta. Även information från Statens institutionsstyrelses (SiS) och Socialstyrelsens 

hemsida har använts i studien. 

2.2.2 Urval 

Enligt Bryman (2011) finns det olika typer av urval, varav ett är att man använder sig av 

ett målinriktat urval. Detta innebär att det finns en strävan efter att intervjua personer som 

tros kunna besvara de frågeställningar studien har och att det därmed blir en 

samstämmighet mellan forskningsfrågor och urval. Denna typ av urval ansågs mest 

lämpad för att få svar på frågeställningarna genom att intervjua kompetent personal inom 

det område som undersöks. Studiens urval består av behandlare på två olika SiS-

institutioner och det kom att intervjuas två stycken ur personalen på den ena institutionen 

och tre stycken på den andra. För att få fram lämpliga intervjupersoner användes Statens 

institutions hemsida, där de har en lista över alla deras institutioner för ungdomar. Av de 

institutioner som visade sig använda både KBT och ART i sin behandling av ungdomarna 

valdes det slumpmässigt ut två stycken. De institutioner där intervjuerna genomfördes på 

är verksamma i två mellanstora städer i Sverige. Den ena institutionen består av fyra 

låsbara avdelningar och en öppen avdelning för utslussning och den andra består av fyra 

låsbara avdelningar. Respondenterna är både män och kvinnor, vilka har arbetat på 

institutionerna mellan två och fjorton år. Samtliga arbetar med behandlingen på sina 

respektive avdelningar. Något som bör lyftas fram är att det inte i första hand är 

metoderna som är i fokus i denna studie, utan istället hur behandlarna överlag ser på 

genomförandet av olika behandlingsmetoder. För att enklare få fram respondenternas 
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uppfattningar kring detta valdes metoderna KBT och ART ut som en avgränsning. Att 

just dessa metoder valdes var för att de visade sig vara vanligast förekommande på SiS-

institutionerna, vilket innebar ett stort utbud när det gällde att ta kontakt med kommande 

intervjupersoner.  

2.2.3 Förberedelser 

Till en början togs telefonkontakt med de två institutioner som kom att undersökas i 

studien och de informerades om studiens syfte. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är 

det viktigt att informera respondenterna om syftet med studien, vilket försöktes göras så 

tydligt som möjligt. Om respondenterna kände till syftet med studien, skulle chanserna 

öka vad gäller att intervjuerna skulle hålla en god kvalitet. Efter att ha varit i kontakt med 

institutionerna per telefon mejlades varje institution ett förtydligande kring syftet med 

studien och även ett missiv med de forskningsetiska principer som innefattas i studien. 

Under telefonkontakten med de respondenter som valts ut på varje institution tillfrågades 

dessa om det gick bra att intervjuerna spelades in. Innan intervjuerna genomfördes 

testades den inspelningsfunktion på de mobiltelefoner som var tänkta att användas under 

intervjuerna. Eftersom det kunde uppstå tekniska problem med mobiltelefonerna eller att 

någon av respondenterna inte längre ville bli inspelad, togs beslutet att även ta med papper 

och penna så att intervjuerna fortfarande hade kunnat genomföras. Detta hade dock gjort 

att intervjuerna inte hade kunnat transkriberas, med vilket menas att intervjuerna skrivs 

ut ordagrant, vilket i sin tur hade försvårat bearbetningen av materialet. När det gäller 

transkribering menar Bryman (2011) att en timmes inspelad intervju tar ungefär sex 

timmar att transkribera, varpå det fanns med i planeringen att denna process skulle ta 

längre tid än förväntat. Även om det är ett tidskrävande arbete att transkribera, framhåller 

dock Bryman (2011) att en transkriberad intervju ger möjligheten att kunna gå igenom 

intervjun flera gånger. Vidare menar han att detta dessutom minskar risken för att det 

under och efter intervjun dras omedvetna slutsatser.  

2.2.4 Intervjuguide  

Något som Forsman (1997) framhåller är att intervjuguiden i en studie bör testas på någon 

som har kännedom om området i fråga för att se om denna är tillräckligt tydlig för att 

kunna användas vid de riktiga intervjuerna. Från början fanns planer på att göra en 

pilotstudie, men det fanns inte tillräckligt med tid för att hinna med en sådan innan de 

andra intervjuerna. Däremot lästes intervjuguiden (se bilaga II) för varandra ett flertal 

gånger innan, varpå några delar upptäcktes som kunde tydliggöras. Härutöver gjordes 

även en ingående läsning på ämnet inför intervjuerna. Förutom att det skulle vara 

respektingivande mot respondenterna, ansågs detta också göra det enklare att ställa 

följdfrågor som inte stod med i intervjuguiden. 

2.2.5 Datainsamling och databearbetning 

Båda författarna deltog i samtliga intervjuer, så att båda två skulle få ta del av samma 

material för att detta senare skulle underlätta bearbetningen av materialet. Under de 

semistrukturerade intervjuerna ställdes vissa följdfrågor till respondenterna, för att dessa 

skulle utveckla sina svar och öka vår förståelse kring det som sades. Det fungerade bra 

att spela in samtliga intervjuer och det valdes att föra anteckningar som ett komplement 

till inspelningen. Det togs dock ett beslut om att intervjufrågorna skulle delas in i olika 
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delar och därmed gjordes även en uppdelning av huvudansvaret för dessa delar. Den som 

inte ställde frågor hade då möjlighet att lyssna mer på respondenten i fråga och 

förhoppningsvis kunna komma på fler följdfrågor till denne. Bearbetningen gjordes 

genom att intervjuerna transkriberades. För att spara tid under transkriberingen delades 

varje inspelad intervju upp i två lika delar och därefter transkriberades var sin del så att 

båda två skulle få transkribera lika mycket. Under transkriberingen satt vi nära varandra 

för att kunna hjälpa varandra med en gång om det var något i inspelningen som den ene 

inte hörde eller förstod. När transkriberingen var färdig lästes materialet igenom noggrant 

flera gånger för att det skulle skapas en bra överblick av innehållet. 

2.2.6 Tolkning och analys 

Det är enligt Bryman (2011) inte möjligt att vara helt objektiv i tolkningen av en studie, 

men han menar att det bör eftersträvas att vara så objektiv som möjligt. Därför var det 

viktigt att det fanns en medvetenhet kring faktorer som kunde ha haft en påverkan i 

tolkningen av resultatet. Som Kvale och Brinkmann (2009) påpekar kan till exempel en 

god kontakt mellan intervjuare och respondent utgöra ett hinder i strävan efter att vara så 

objektiva som möjligt. När det gäller hermeneutiken påvisar Bryman (2011) att man i 

analysen av en text ska försöka få fram meningen med texten utifrån upphovsmannens 

perspektiv, vilket det funnits en strävan att göra i denna studie. I strävan efter objektivitet 

fanns en medvetenhet om att det i studiens resultat omedvetet skulle komma att innehålla 

en viss subjektiv tolkning, då det redan från början funnits tankar kring vad resultatet 

skulle komma att uppvisa utifrån intervjuerna.  

I analysen gicks det djupare i att försöka förstå det resultat som uppkommit och därefter 

funderades det på varför resultatet blev som det blev, genom att materialet lästes mer 

ingående. Kvale och Brinkmann (2009) tar upp olika typer av analysmetoder, varav en av 

dessa är meningskoncentrering. Denna metod innefattar fem olika steg, där forskaren 

först läser igenom texten för att få en helhetsbild av materialet, för att sedan urskilja 

innebörden av olika delar och därefter dela in dem i teman. Efter detta ser forskaren över 

vad som kan kopplas till studiens syfte, varpå denne slutligen gör en samman-ställning 

av det relevanta materialet.  

Denna process ansågs vara en tydlig och enkel beskrivning av hur det kan gås till väga i 

analysen av ett material och därför valdes användningen av denna analysmetod i studien. 

När det gäller det första steget lästes allt material från intervjuerna i denna studie igenom 

noggrant ett flertal gånger i strävan efter att skapa en helhetsbild av innehållet. Under 

denna läsning fördes anteckningar och det ströks dessutom under sådant som upplevdes 

intressant. Efter detta lästes anteckningarna igenom flera gånger och det diskuterades 

kring vad respondenterna hade sagt, varpå deras olika uttalanden kopplades med 

varandra. Det utlästes att vissa ämnen var återkommande i intervjuerna, på så vis att flera 

respondenter hade sagt liknande saker och även hade tryckt på samma delar. Detta 

underlättade processen att dela in materialet i olika teman, samtidigt som det var en viss 

svårighet att särskilja somliga delar då dessa upplevdes gå in i varandra. Detta problem 

löstes efterhand, genom att materialet lästes igenom ett par gånger till och det funderades 

ytterligare kring vad respondenterna talade om. När det gällde att se över vad som kunde 

kopplas till studiens syfte var det stora delar av materialet som ansågs vara intressant att 

ha med i det slutliga resultatet, men i och med att allt material inte var relevant till syftet 
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fick vissa av respondenternas uttalanden tas bort. Under den slutliga sammanställningen 

strukturerades materialet upp och sattes ihop under resultatdelen. 

Att ”Ramverket för trovärdighet och behandlingsintegritet” valdes som teoretisk 

utgångspunkt är för att denna teori upplevdes vara relevant utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Under bearbetningen och analysen av det insamlade materialet har det 

underlättat att se till de delar som utlästs som viktigast i teorin; att följa metoders 

teoretiska grund, att göra enkla och tydliga metoder samt att ha engagemang för 

metoden. Dessa delar kopplades till respondenternas uttalanden, varpå det undersöktes 

vilka av respondenternas upplevelser, till exempel kring hur saker och ting är eller borde 

vara, som kunde kopplas till teorin. Att utgå ifrån denna teori förenklade strävan efter att 

hålla oss till ämnet under bearbetningen och analysen av materialet och gjorde även att 

det respondenterna sagt enklare kunde ifrågasättas i större mån.    

2.2.7 Tillförlitlighet och äkthet 

Något som är viktigt att fundera över när man har gjort en studie är hur tillförlitlig den är, 

samt äktheten i materialet. Bryman (2011) förklarar att tillförlitlighet delas in i fyra delar; 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera:  

Trovärdighet är viktigt på så vis att en studie behöver vara trovärdig för att accepteras av 

allmänheten. För att uppnå detta krav har respondenternas uttalanden setts över för att få 

en överblick i huruvida dessa verkar trovärdiga eller inte. 

Överförbarhet behöver det tänkas på när det gäller kontexten, då allt inte är överförbart i 

alla sammanhang. Det finns en medvetenhet kring att det inte är lämpligt att ta citat ur sin 

kontext, då detta kan göra att citaten får en annan innebörd. Av denna anledning har det i 

den här studien undvikits att ta respondenters uttalanden ur sitt sammanhang.  

Pålitlighet är nödvändigt i fråga om huruvida ett resultat går att lita på. I den här studien 

har det eftersträvats att använda relevant litteratur som ger en övergripande bild av 

området samt att ge en sanningsenlig bild av respondenternas uttalanden.  

Möjligheten att styrka och konfirmera en studie innebär att det är viktigt att inte medvetet 

ta med egna värderingar och åsikter i sin studie. En viktig strävan i denna studie har varit 

att försöka vara objektiva och därmed inte medvetet ta med egna värderingar och åsikter.  

När det gäller äktheten i en studie, framhåller Bryman (2011) att detta handlar om 

huruvida studien ger en rättvis bild av det som har sagts under de intervjuer studien bygger 

på, om respondenterna utvecklat sin förståelse för den sociala situation de befinner sig i, 

ifall dessa ökat sin förståelse för andra i samma situation samt om studien har bidragit till 

att respondenterna fått redskap till att förändra sin situation. I denna studie är det framför 

allt om det ges en rättvis bild av respondenternas uttalanden som känns relevant, varpå 

mest fokus har varit på den punkten.            

2.3 Forskningsetiska överväganden 

Bryman (2011) förklarar att det finns fyra olika etiska principer som det behövs tas 

hänsyn till i genomförandet av en studie, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
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Informationskravet: Kvale och Brinkmann (2009) slår fast att detta handlar om att man i 

sin planering av studien behöver vara noga med att förse sina intervjupersoner med 

information kring syftet med denna. Forsman (1997) framhåller att det är viktigt att 

försäkra sig om att sina respondenter har förstått den information som delgetts dem och 

menar att det är bra om denna är både muntlig och skriftlig. I denna studie togs kontakt 

med respondenterna både genom telefon och mejl och de informerades om syftet med 

studien vid båda dessa tillfällen.  

Samtyckeskravet: Kvale och Brinkmann (2009) berättar att detta handlar om att 

respondenterna går med på att delta, och Bryman (2011) framhåller att intervju-

personerna bestämmer över sitt eget deltagande i studien. Respondenterna i denna studie 

informerades om samtyckeskravet med syftet att de skulle förstå att de inte var bundna 

till något utan hela tiden kan välja att inte längre medverka i studien.  

Konfidentialitetskravet: Både Forsman (1997) och Kvale och Brinkmann (2009) lyfter 

fram vikten av att känna till innebörden av konfidentialitet, och hur detta begrepp skiljer 

sig ifrån anonymitet. De förklarar att anonymitet handlar om att forskaren inte vet eller 

kan ta reda på vilka sina respondenter är och att konfidentialitet är när forskaren vet vilka 

respondenterna är men väljer att inte dela med sig av denna information till någon annan. 

De menar att det är viktigt att känna till skillnaden mellan dessa begrepp, då det kan bli 

problematiskt om till exempel anonymitet utlovas och sedan inte kan hållas av någon 

anledning. I denna studie sågs det därför till att intervjupersonerna noga informerades om 

att deras uppgifter skulle vara konfidentiella och även innebörden av detta. 

Nyttjandekravet: Bryman (2011) framhåller att man ska informera sina respondenter om 

att man inte kommer använda någon av deras uppgifter till någonting annat än den 

aktuella studien. Respondenterna i denna studie informerades om nyttjandekravet både 

genom mejl och sedan under intervjuerna.  
 

3. RESULTAT 
I detta avsnitt presenteras innehållet från de olika intervjuerna, vilket består av 

respondenternas erfarenheter och tankar. De teman som har valts ut är: Val av metoder, 

Kognitiv beteendeterapi (KBT), Aggression Replacement Training (ART), Förändringen 

hos ungdomarna samt Kvalitetssäkring. Efter detta kommer även en problematisering av 

den teoretiska utgångspunkt som valts för studien. 

Flera av respondenternas uttalanden har valts att användas som citat. Då det inte är 

relevant för studiens syfte att jämföra respondenterna med varandra har det valts att inte 

tydliggöra vilka respondenter som har sagt vad. Strävan har dock varit att använda 

ungefär lika många citat från varje respondent. Därutöver har det försökts att inte ta bort 

vissa delar i citaten, för att det ska bli enklare att förstå sammanhanget när man läser, men 

ibland har detta fått göras då respondenterna exempelvis kan ha gått utanför ämnet mitt i 

ett uttalande. I dessa fall står det: [...] och därefter fortsätter citatet. När det står: ... betyder 

det däremot att respondenten i fråga tänker. 
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3.1 Val av metoder 

3.1.1 Väljer inte metoderna själva 

Samtliga respondenter framhåller att det inte är institutionen som har bestämt vilka 

metoder de ska använda sig av i behandlingen av ungdomarna, utan att det är SiS som 

fattat beslutet om att de bland annat ska använda sig av ART och KBT.    

Vi som jobbar med det har ju inte valt det utan utifrån att man vet att de 

är evidensbaserade metoder som har funkat, så valde SiS att det här ska 

ni göra.  

3.1.2 Behövs engagemang för att det ska fungera 

Även om det inte är personalen på institutionerna som tar beslutet om vilka metoder som 

ska användas, är det däremot upp till de själva att få in metoderna i fråga i behandlingen 

och se till att de fungerar. När det gäller tillämpningen av metoderna framhåller flera 

respondenter att det behöver finnas intresse för att använda metoderna och de menar 

vidare att det är viktigt att de på institutionerna är medvetna om att det behövs mycket 

planering för att få en fungerande metod. Att de är beredda att satsa både tid och pengar 

på sina metoder. 

Är institutionerna inte intresserade av att tillhandahålla ART, och se till 

att vi får tiden, så kommer det heller inte fungera med ART [...] Det är 

mycket vad institutionscheferna tycker och vad som ges möjlighet till att 

göras. Det är viktigt att man får tiden och att man får möjligheterna. Får 

man det så får man också en fungerande ART.  

En respondent slår fast att intresset att använda en metod ofta kan vara väldigt stort bland 

personalen när det samtalas om den, men att det oftast är svårt att få upp ett engagemang 

när det väl gäller att implementera metoden. En annan respondent berättar att denne var 

med vid institutionens uppstart av ART och menar att personalen under flera år har arbetat 

med att få in ART i arbetet så att metoden ska “sitta i väggarna”. Respondenten framhåller 

vidare att det blir enklare att använda sig av en metod om personalen tycker att den är 

rolig att arbeta med. 

Vi har blivit ganska framgångsrika på det för vi var ett par här som tyckte 

det var ganska roligt, så vi har drivit det ganska hårt och engagerat från 

dag ett. 

En respondent berättar att en kartläggning av ungdomarna alltid görs, utifrån vilken det 

görs en bedömning av vad för behandling varje ungdom behöver. Denne förklarar vidare 

att hela deras system bygger på att de har olika faser, genom att de har en introduktionsfas, 

en kartläggningsfas, en behandlingsfas, en generaliseringsfas och slutligen en 

utslussningsfas. Beroende på vad en ungdom har för problematik kan denna process ta 

olika lång tid.  
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3.2 Kognitiv beteendeterapi (KBT)  

3.2.1 Här, nu och framåt 

På båda institutionerna framhålls det att personalen använder sig av KBT mer som ett 

förhållningssätt än som en metod, vilket överlag handlar om att de inte fastnar vid sådant 

som har varit tidigare utan att fokus ligger på nuet. En respondent menar att de inte tänker 

så “Freudianskt”, men att de förstås tar hänsyn till bakomliggande faktorer. Samma 

respondent förklarar dock att ungdomens bakgrund mer kan vara bra för att skapa en viss 

förståelse för varför det ser ut som det gör, men att personalen inte fastnar i detta utan 

därefter ser framåt.  

Jag tycker någonstans att det är lite här och nu och framåt. Vi ältar inte 

gammal skit. Det tycker jag. Det är ju lätt att fastna att “det är så synd 

om mig” och sådär, och det är mycket negativ skit. Men här och nu och 

idag, så ska vi ta dagen och göra det bästa av den. Det är lite självfilosofi 

på något sätt tycker jag. 

Samtliga respondenter upplever KBT som ett förhållningssätt som är konkret och lätt att 

förstå både för personalen och ungdomarna, då mycket inom detta handlar om att vara 

här och nu och även att lära sig hantera vardagen på ett lämpligare sätt än de kanske har 

gjort tidigare. En respondent framhåller att det i KBT är enkelt för ungdomarna att vara 

delaktiga och att de även vill vara delaktiga i behandlingen. Vidare menar denne att det 

är lätt för ungdomarna att förstå vad som förväntas av dem och att de tydligt kan se 

skillnaden från hur de gjorde förut och hur de gör nu, samt utvecklar sitt konsekvens-

tänkande. En annan respondent menar att det också handlar om att lyfta fram och utveckla 

ungdomarnas egna resurser och tillgångar. 

Vi är inte här och dömer utan vi är här för att … Vi försöker bredda 

kunskapen och så. Att vi utifrån där de står idag, oavsett vilken ryggsäck 

de har med sig, skapa förutsättningar och färdigheter. Både färdigheter 

praktiskt men också att tänka, att kunna tänka mer långsiktigt och kunna 

tänka på ett annat sätt. Att lära sig att hantera olika problem som de har 

och kommer att ha med sig […] Och detta ska hålla över tid liksom, det 

ska inte bara vara här och nu utan de ska gärna fortsätta med det i 40, 

50, 60 år till. 

3.2.2 Vikten av att göra egna val och få förstärkning 

En respondent berättar att de låter ungdomarna göra sina egna val, men att de däremot 

försöker styra in dem på rätt väg. Denne framhåller att det är viktigt att ungdomarna börjar 

reflekterar över de val de gör och menar vidare att personalen försöker utveckla 

ungdomarnas konsekvenstänkande genom att förklara för dem vad som är bra med saker 

och ting, men att de därefter får göra sina egna val. Även om personalen inte tvingar 

ungdomarna till något slår de fast att det ofta slutar med att ungdomarna gör det som de 

vet är det mest lämpliga valet. Det kan till exempel vara att en ungdom inte vill gå till 

skolan, varpå personalen pratar med denne men sedan låter ungdomen bestämma själv – 

vilket oftast leder till att de väljer att gå till skolan. Samtliga respondenter framhåller 

vidare att KBT handlar om att ge ungdomarna förstärkning genom att ge beröm och lyfta 

fram det som de gör bra. De menar att ungdomarna ofta är väldigt medvetna om sina 

brister och sällan har fått höra om sina styrkor.  
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Vi förstärker jättemycket i början för att det ska bli självförstärkande, att 

de ska tänka att det finns en vinst med att bete sig på ett visst sätt. Mycket 

är väl det att man förstärker och ser det som är positivt. Många av de här 

pojkarna har sällan fått höra att de gjort något bra. Allt det dåliga de 

gjort det vet de på sina 10 fingrar, det vet de liksom. Men det som de gör 

bra har de kanske inte fått höra någon gång. Så om det är en pytteliten 

grej som de gjort bra är det istället det som ska uppmärksammas. 

3.3 Aggression Replacement Training (ART) 

3.3.1 Alla tre delar ska vara med 

När det gäller tillämpningen av ART är samtliga respondenter tydliga med att de använder 

sig av alla tre delarna i ART, vilka består av social färdighetsträning (SFT), aggressions-

kontroll och moraliskt resonemang. Flera respondenter framhåller flera gånger att det är 

viktigt att hålla sig till manualerna och att alla elever på ett eller annat sätt ska genomgå 

alla delarna, för att de ska kunna kalla sig för en ART-institution. 

Vi får inte ju inte säga att vi använder oss av ART om vi inte använder oss 

av alla delar. Det blir alla tre delar. Vi kanske har olika mängd av de 

olika delarna, men alla delar är med. 

3.3.2 … men behöver anpassas till varje ungdom 

Även om samtliga ungdomar får alla tre delar, menar respondenterna att exempelvis alla 

lektioner i den sociala färdighetsträningen inte alltid behövs. I detta fall kan det vara så 

att de gör bedömningen att en ungdom inte behöver gå på vissa lektioner för att denne 

redan har de färdigheter som ska tränas på. En respondent förklarar dock att de kan göra 

vissa förändringar i metoden om de upplever att någon ungdom inte har förmågan att 

tillgodogöra sig materialet, i fall där ungdomen i fråga exempelvis har en funktions-

nedsättning av något slag.  

Man plockar ju det som, där behovet finns om man säger så, vilket gör att 

om det är något som inte funkar så hoppar vi det. Man har ju alltid med 

det man tycker känns viktigt för den ungdomen just då. 

Det brukar vara individuellt så, de flesta ungdomar får ju alla delar, men 

kanske i olika ... En del kanske behöver få det individuellt, medan andra 

saker kan man få i grupp, och vissa kanske behöver det under en längre 

tid innan de är där, så att de kan påbörja ett program eller sådär. 

3.3.3 Delarnas innehåll 

När det gäller de olika delarna i ART, förklarar respondenterna att SFT handlar om att 

ungdomen får träna på sociala färdigheter. En respondent menar att SFT består av ungefär 

femtio olika färdigheter, vilka är väldigt omfattande och innefattar alltifrån hur man 

presenterar sig till att klara av att tolka dubbla budskap. En viktig del i SFT menar en 

annan respondent är att ungdomarna får lära sig att det är viktigt på vilket sätt man säger 

vissa saker i olika sammanhang, vilket denne uttrycker såhär: 

Man kan inte gå in på en bank och säga samma sak som man säger till 

kompisarna, utan man ska kunna presentera sig och sådana saker. Det är 
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väl det där någonstans som är det viktigaste, att de förstår att man inte 

kan säga “Shoo bree, läget mannen? Jag vill ha ett lån av dig”.  

I aggressionskontrollen slår en respondent fast att ungdomen får lära sig att det är möjligt 

att hålla inne med sin aggression, att de inte behöver gå så långt att de slår någon. 

Ungdomarna får träna på att känna igen vad som händer när de kommer till den punkt att 

de vill börja slåss och får lära sig att förstå konsekvenstänkande genom att fundera över 

vad saker och ting får för konsekvenser. 

Att man har den självkontrollen att man kan tänka på när man kommer 

till en viss punkt, att nu ska jag nog lugna ner mig så att jag inte går över 

gränsen. Vi kan ge dem stolpar, och hur man kan tänka för att inte gå ut 

i aggression när de är på väg att slå någon. 

Samtliga respondenter berättar att moraliskt resonemang handlar om att försöka få igång 

en diskussion med ungdomarna, att de är en grupp och får berätta hur de ser på saker och 

ting. De lyfter fram att det är viktigt att ungdomarna får veta att det inte finns något rätt 

eller fel, att de får tycka vad de vill. Därmed ska inte heller personalen lägga sin moral i 

vad ungdomarna tycker, utan ungdomarna ska själva komma fram till olika resonemang. 

En respondent tror också att det kan vara enklare att höra från en kompis hur de ska göra 

istället för att det kommer från personalen. Flera respondenter menar dock att de ofta 

försöker styra in samtalen på sådant de tycker borde lyftas fram, och på båda 

institutionerna framhålls det att de gärna ser att någon de anser ha relativt hög moral får 

komma till tals vid varje session. 

Det är inte alltid så självklart när det är fyra stycken väldigt negativa 

elever som skulle vilja stjäla, döda och härska. Då är det svårt att vända 

på den där steken, men det är alltid någon som har hygglig moral och då 

ska ju den någonstans ... Då ska ju vi få fram det.  

3.3.4 Behöver följa manualen – utan att den tar över  

När det gäller att arbeta utifrån en manualbaserad metod, ger respondenterna intrycket att 

de är mycket positiva över att arbeta på detta sätt med ungdomarna. De tycker att det är 

skönt att ha en manual att gå efter, och menar även att det är enkelt för ungdomarna att 

sätta sig in i hur programmet fungerar. Flera respondenter framhåller dock att det kan 

finnas svårigheter med att arbeta utifrån en manual. De anser det viktigt att hålla sig till 

manualen samtidigt som de menar att det inte är bra att vara alltför styrd av den, utan att 

det också behöver finnas fingertoppskänsla i arbetet med manualen. De menar att 

manualen styr hur de ska arbeta, men att de däremellan behöver ha förmågan att kunna 

läsa av olika situationer och även anpassa lektionernas nivå efter varje grupp. En 

respondent slår fast att man inte får bli så styrd att man tappar känslan i manualen och att 

denna därmed bara blir någonting man matar sig igenom, samtidigt som risken är stor att 

det skulle bli någon hemmagjord variant om det inte skulle finnas någon manual att gå 

efter eller att varje personal arbetade på olika sätt.  

Man ska följa manualen, punkt slut. Om man skiter i manualen så blir det 

ju kaos, men man får inte låta något ta överhand heller. Man får inte 

glömma bort sin hjärna i det hela [...] Man måste sätta sin prägel på saker 

och ting. Vi får några pekpinnar, genomgångar och tänk på det, vi ska 

avskilja men vi har ju speciella befogenheter som vi ska lära oss att ta 

hänsyn till och då blir alla lite handfallna i stället tycker jag. För det blir 
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för mycket direktiv runt, det är för otydligt och nytt och då blir folk lite 

fega och glömmer att använda sin egen skalle på något vis.  

Ja det är ju bra att ha en manual att följa, annars skulle det spreta som 

fan. Vad skulle vi göra utan den? Det har stötts och blötts genom åren, 

man pratar om saker och ting och man har alltid någonting att falla 

tillbaka på och att man gör samma och då vet man någonstans att det 

funkar och det är bra. 

3.3.5 Att generalisera i vardagen 

Respondenterna tycker att det fungerar bra att använda sig av ART i behandlingen av 

ungdomarna då den – precis som de lyfter fram med KBT – är konkret och enkel att 

använda. De menar vidare att en stor fördel med metoden är att den är väldigt bred och 

därmed kan vara lämplig att användas vid olika typer av problematik. De berättar att det 

största arbetet ligger i att få ungdomarna att även utanför lektionstid använda sig av de 

färdigheter de lärt sig. För att få hålla lektioner i ART framhåller respondenterna att man 

behöver vara utbildad ART-instruktör. På en institution lyfts det fram att de under en 

period inte hade någon ART-instruktör på institutionen utan att det istället kom en 

instruktör utifrån, som inte var känd för ungdomarna, som höll i ART-lektionerna. Att 

ungdomarna inte kände denna person från institutionen menar respondenterna var ett bra 

sätt att arbeta på och även gjorde det tydligare för ungdomarna när det var dags för ART-

lektioner.  

När det gäller ART-lektioner har flera respondenter intrycket av att ungdomarna i början 

ofta kommer till sina lektioner för att få beröm för sådant de gör, då de sällan har fått detta 

tidigare. De menar dock att ungdomarna till en början har svårt för att tillämpa det de lär 

sig även utanför lektionerna, men att de på sikt ofta förstår att det kan finnas en vinst med 

att bete sig på ett visst sätt. Att det exempelvis kan vara bra att vara snäll mot andra. För 

att ungdomarna ska komma dit framhåller samtliga respondenter att det är viktigt att de 

försöker tänka ART hela tiden och inte endast under lektionstid. En respondent menar att 

metoden alltid börjar i lektionssalen, men att det sedan gäller att hitta en generalisering i 

vardagen och att successivt öka utmaningen för ungdomarna genom att bland annat ta 

med ungdomarna på aktiviteter utanför institutionen. När det gäller dessa målsättningar, 

slår respondenterna fast att all personal – inte enbart de som har hand om behandlingen – 

behöver vara samförstådda med hur ART fungerar för att detta ska vara genomförbart. 

Detta då personalen som arbetar på institutionen till exempel inte ska bli misstänksamma 

om en ungdom försöker använda sig av de nya färdigheter de lärt sig, utan istället 

uppmuntrar deras beteende. 

Det egentliga jobbet ligger liksom emellan alla de här sessionerna för att 

de ska jobba med det här i vardagen och få läxor och vårt jobb är ju att 

spegla ungdomen i läxorna och reflektera runt denne i vardags-

sammanhang [...] För att det ska fungera är det väldigt viktigt att all 

personal är med och ser när de gör rätt, att man när de faktiskt använder 

sin färdighet öser på med beröm och att det blir positivt förstärkt. 
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3.4 Förändringen hos ungdomarna 

3.4.1 Tar tid att genomgå förändringar 

Respondenterna framhåller att de flesta ungdomarna genomgår en positiv förändring 

under institutionsvistelsen. Flera respondenter menar dock att det behöver finnas 

förståelse för att det ofta tar tid att genomgå förändringar och att det är viktigt med träning 

för att lära sig nya beteenden. En respondent berättar att de på institutionen ger 

ungdomarna mer och mer ansvar, beroende på hur långt ungdomen kommit i sin 

utveckling. Samma respondent menar att personalen därför inte kan döma ungdomarna 

om dessa gör fel och att ungdomarna inte heller kan skylla ifrån sig när de har gjort något 

de inte vill ta ansvar för. Vidare menar respondenten att de tänker att alla måste ha rätt att 

misslyckas ibland, och att de därför inte fäster sig vid detta utan försöker uppmuntrar 

ungdomarna att testa igen. Att lära sig nya beteenden jämför en respondent med att hoppa 

simhopp, på så vis att det inte är någon som kan det i början och att det inte känns naturligt 

att titta ner från en tio meters höjd, men att man lär sig ju mer man tränar: 

Ger man sig själv lite tid till att förändras så går det lite lättare och sen 

kanske du gör en volt och en piruett och sen så blir det lätt. Sen kanske 

man slår sig ibland också, hehe, men tränar man varje dag så är det klart 

att det går snabbare och att de blir bra på det.    

Förutom att ungdomarna lär sig nya beteenden lyfter ett par respondenter fram att 

ungdomarna blir mer självständiga och ökar sitt självförtroende under institutions-

vistelsen. Denna förändring menar de bland annat kommer till uttryck i att ungdomarna 

börjar kunna stå emot sina föräldrar.   

Det finns föräldrar som lägger sig i mycket, som vill styra, och där har vi 

sett en förändring hos flera ungdomar. Att de blir mer självständiga och 

att, jag skulle inte säga att de tar avstånd från sina föräldrar, för det gör 

de ju inte, men att de kan sätta gränser för sina föräldrar, på ett positivt 

sätt.     

3.4.2 Styr inte över utskrivningen 

Precis som det faktum att personalen inte styr över vilka metoder de ska tillämpa på 

institutionen, slår respondenterna även fast att de inte har något inflytande i fråga om när 

ungdomarna ska skrivas ut från institutionen. Flera respondenter slår fast att ungdomarna 

oftast skrivs ut för tidigt, och konstaterar att det är pengar som styr ett sådant beslut. En 

respondent menar att det ju krävs en del för att en ungdom ska få ett LVU och bli placerad 

på en institution, vilket innebär att det också har gjorts mycket innan som inte har 

fungerat. Respondenten berättar att det är tråkigt att det är så, då detta minskar chansen 

för att det ska gå bra för ungdomen efteråt. En annan respondent framhåller att en längre 

vistelse ofta kunde ha bidragit till att ungdomarna i större mån hade haft fler verktyg för 

att kunna tillämpa sina nya färdigheter utanför institutionen. Respondenten lyfter dock 

fram att det ofta är en skillnad på hur ungdomarnas beteende är på institutionen och hur 

de är annars, på så vis att de överlag sköter sig väldigt bra på institutionen, vilket denne 

tror kan vara en del i att ungdomarna kan skrivas ut tidigare än de egentligen borde. En 

annan respondent berättar dock att ungdomarna kan ändra sitt beteende till det negativa i 

önskan att få stanna kvar på institutionen: 
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Vi får ju se de goa killarna oftast. De får ju något de inte hade hemifrån, 

de har ju trygga vuxna omkring sig, så här fungerar det jättebra. Det är 

ofta när de får ett besked om utskrivning som de kan göra något de aldrig 

har gjort tidigare, något negativt beteende, för att visa att “jag vill inte 

detta”. Och det är ju lite tragiskt [...] Vi hade en ungdom som bönade och 

bad till sin socialsekreterare att “skriv inte ut mig”, men de vet ju oftast 

... För här fungerar det oftast klockrent, det är liksom ingenting så, och 

sen när de kommer tillbaka till hemmaplan, då är ju allt det här, alla 

vänner och föräldrar och allt vad det kan vara. Då ska man ju klara av 

att säga nej, men det är inte så lätt att stå ensam och göra. Och de vet ju 

oftast vad det är som väntar.   

3.5 Kvalitetssäkring 

3.5.1 Utbildningen är bra – om man får stöttning efteråt 

Det konstateras att all behandlingspersonal på båda institutionerna har fått grund-

läggande utbildning i KBT, vilken består av fem dagar. En utbildning respondenterna 

menar är väldigt kort, men som kan vara tillräcklig om det ges möjlighet att träna på den 

efteråt och att det även ges handledning från någon ur personalen eller utomstående 

person som har erfarenhet inom KBT. Samtliga respondenter slår fast att de i olika stor 

utsträckning har fått handledning, vilket de menar har varit en stor tillgång i arbetet. En 

respondent berättar att de under lång tid hade en handledare som var med som ett stöd 

och hjälp i arbetet, vilket denne framhåller var väldigt uppskattat bland personalen. En 

annan respondent menar att handledning är viktigt för att man ska “hålla sig på banan”. 

När det kommer till ART förklarar respondenterna att SiS har en utbildning till ART-

instruktör som innefattar åtta dagar, vilka är uppdelade på två dagar i månaden i fyra 

månader för att de medverkande ska hinna träna mellan gångerna och sedan komma 

tillbaka och diskutera kring det de lärt sig. Efter dessa tillfällen är det även en uppföljning. 

Respondenterna framhåller dock att det enbart är några stycken som har fått gå denna 

utbildning. De av respondenterna som arbetar som ART-instruktörer berättar att det var 

en bra utbildning, men att den var väldigt intensiv då det var mycket som de skulle lära 

sig på de få dagarna den pågick. Även om respondenterna upplever både utbildningen 

inom KBT och ART som tillräcklig när de gick den, slår de dock fast att det är viktigt att 

få uppdateringar efter hand.  

De här stackars fem dagarna är ju ingenting, men om det är en uppstart 

till att jobba vidare i det och att man har någon på institutionen som man 

kan ha som bollplank så är det lättare att komma vidare [...] Ännu hellre 

får man extern handledning så att det finns en implementerings-plan, så 

att man kommer vidare. För om det är slut där, oavsett om det är ART-

utbildningen eller fem dagars KBT och att det inte är någonting mer sen 

så är det väldigt lite och väldigt platt för det krävs att man tränar och får 

feedback på vägen. 

Det är ju högt tempo alltså, det är det. Jättemycket att ta in på kort tid. 

Man skulle nästan önska att den var lite längre. Och på vissa ställen har 

de förlängt vissa delar. Det är ju intensivt, mycket teori och sen bygger 

den på att hålla i lektioner till manualen och träna i att hålla lektioner. 

Man måste hålla i lektioner hela tiden för att det ska bli bra. Annars blir 
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det bara stolpigt [...] Den räcker allt till men det är väldigt högt tempo. 

Om man inte tar tillfälle i akt och tillämpar den på sin institution så 

glömmer du snart.  

3.5.2 Vidareutbildning – en kostnadsfråga 

Flera respondenter förklarar vidare att de gärna hade sett att det fanns större möjlighet att 

gå vidareutbildningar inom KBT och ART, men att sådant är beroende på hur 

institutionens ekonomi ser ut. De menar till exempel att de flesta i personalen är 

intresserade av att gå KBT steg 1, vilket är en utbildning på två år som de kan gå efter 

grundutbildningen. En av respondenterna som håller på att gå denna utbildning yttrar sig 

såhär: 

Jag tror att det är viktigt att alla har grundutbildningen som minst. Sen 

så, i den bästa av världar, hade det ju funnits några stycken som hade 

KBT steg 1 på varje avdelning. Jag har fått tjata till mig den, så det har 

tagit lite tid. Det är ju en kostnadsfråga naturligtvis, för det är ju inte så 

att inte alla vill för självklart hade man önskat att alla hade den.  

3.5.3 Vikten av APT-möten och booster-dagar 

Det framgår att båda institutionerna har ett arbetsplatsmöte varje vecka, vilket flera 

respondenter menar är en viktig del i kvalitetssäkringen av institutionen. På dessa möten 

går personalen bland annat igenom hur det går för alla ungdomar, vad som fungerar bra 

och mindre bra samt vad de skulle kunna göra annorlunda. Något annat som framhålls 

som viktigt för att hålla en god kvalitet på institutionen är att ha så kallade booster-dagar 

för all behandlingspersonal på institutionen. Vid dessa tillfällen får personalen 

uppdateringar inom KBT och får även diskutera och dela med sig av sina tankar och 

erfarenheter i behandlingen av ungdomarna. Respondenterna berättar att det dessutom 

ordnas booster-dagar för de som arbetar som ART-instruktörer, där dessa får möjlighet 

att ha diskussioner kring hur de tycker att det går att arbeta med ART.  

Vi hade en booster-dag för hela institutionen vad gäller KBT, eftersom 

KBT genomsyrar alla avdelningarna egentligen, och då var ju all 

personal med. Man gick igenom grunderna återigen för att färska upp 

minnet lite grann så [...] Regelbundet så har även ART-ansvarig på hela 

SiS sådana där booster-dagar, där de som jobbar med ART kan träffas 

och diskutera sådant som fungerar bra och mindre bra. Det är viktigt att 

ha dessa dagar för att hålla en kvalitet på behandlingen. 

3.5.4 Bra med uppdateringar – men får inte bli för mycket  

På båda institutionerna framgår det att de har en metodansvarig som följer upp hur det 

går med att arbeta med metoderna, vilket respondenterna verkar uppskatta att det finns. 

En av respondenterna förklarar att den metodansvarige ser till så att personalen följer 

metoderna som dessa är tänkta att användas och att de inte utformar några egna varianter. 

Denne menar vidare att den metodansvarige även behöver vara uppdaterad när det till 

exempel kommer ny information kring hur det bör arbetas med olika metoder eller om 

det kommer uppdaterade manualer, då han har i uppgift att föra vidare sådant till resten 

av personalen. 
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Så han är ju som någon slags övervakare över att vi uppdaterar oss när 

det liksom kommer nya saker som vi behöver förändra eller förnya. 

Även om respondenterna är positiva till att få uppdateringar och ny information kring 

olika metoder framhåller de att det inte får komma för mycket nytt på en gång. En 

respondent menar att det inte handlar om att personalen till exempel inte vill arbeta utifrån 

ny forskning, men slår fast att för många nya direktiv på en gång kan göra det svårt att 

veta hur de ska förhålla sig till dem. Denne framhåller vidare att detta lätt kan göra att 

personalen blir handfallen om det kommer för mycket nytt de förväntas ta hänsyn till och 

att de därmed blir rädda för att göra någonting fel.  

Man glömmer att ibland blir det fel, eller att det får vara så. Prova gärna 

och gör någonting istället för att inte göra det alls. Jag tror det ligger lite 

i det [...] Att prata är en bra sak och det kan ju inte bli fel. Man kan ju 

inte skapa ett monster bara för att man säger fel saker. 

3.5.5 Dokumentationen behöver vara kort och koncis 

Samtliga respondenter berättar att de dokumenterar varje dag för alla ungdomar, samt att 

de även gör veckosammanfattningar. De menar att de är skyldiga att dokumentera för att 

det ska bli rättssäkert för ungdomen, och förklarar att de följer en viss mall vid 

dokumentationen för att inte missa viktig information. Vidare slår respondenterna fast att 

de behöver vara konkreta och tydliga i dokumentationen, genom att de inte skriver så 

mycket runt omkring utan att det som dokumenteras är en sammanfattning av det som har 

hänt. Detta för att de som läser lätt ska kunna ta till sig av det som står, dels för personalen 

men också för att socialtjänsten enkelt ska kunna bli uppdaterade när de ser över det som 

dokumenterats om varje ungdom. Förutom den vanliga dokumentationen vill social-

tjänsten ibland ha dokumentation vid sidan av, vilket oftast innebär en månadssamman-

fattning. En respondent berättar att personalen även dokumenterar särskilda befogenheter, 

vilket denne menar är särskilt viktigt att göra inom SiS då de har rättigheter att ta vissa 

beslut vad gäller ungdomarna. De får exempelvis ta beslut om ungdomarna får vistas 

utanför institutionen, om de upplever att det finns behov av att visitera ungdomarna, ta 

urinprov eller omhänderta egendom. De får även fatta beslut om ungdomarna behöver 

vård i enskildhet. Alla dessa beslut innebär att de måste dokumentera varför de väljer att 

ta beslut om vissa åtgärder.  

Vi ska inte skriva massa noveller om en dag. Utan kort och koncist. Det 

här hände och jag gjorde så. De som ska läsa det ska också orka läsa det. 

Socialtjänsten ska begripa och kunna sätta sig in i det snabbt och lätt för 

de har annat att göra än att sitta och läsa det vi skriver. Ett tag 

dokumenterade vi allting, men nu har vi effektiviserat det lite och blivit 

bättre på att strukturera upp vad det är som ska dokumenteras. 

Vi gör behandlingsplaner som ska revideras var 6:e vecka, vilket vi gör 

tillsammans med socialtjänsten, och ungdomarna är delaktiga under hela 

resans gång. Det är ju en form av dokumentation att man skriver ner mål, 

delmål och hur det fungerar helt enkelt. Vi skriver också om beteenden, 

om vi haft enskilda samtal eller interventioner, om ungdomarna ringer 

samtal, om de har telefonkontakt med till exempel socialtjänst eller 

myndigheter eller så och så dokumenterar vi även under och efter 

kontaktmannasamtal. 
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3.5.6 Vill ha mer tid till dokumentation 

Även om samtliga respondenter lyfter fram att dokumentation är en viktig del av arbetet, 

menar de att det kan vara svårt att få tid till detta då det är något som ska göras under 

arbetstid, men att det inte finns någon tid avsatt till just den uppgiften. En respondent 

menar att personalen först och främst har ansvar för vardagen och att det är viktigt att de 

finns till hands för ungdomarna, varpå dokumentationen kan bli lidande om det inträffar 

något oväntat på avdelningen. På ena institutionen framhåller de att de arbetar för att få 

särskild tid just för dokumentation: 

Vi kämpar för att få den tiden, för man kan ju tycka att när det är något 

som är så viktigt så skulle det också värdesättas i arbetstid. Just nu har vi 

en ungdomsgrupp som är väldigt lugn och då är det lätt att sätta sig och 

dokumentera, men sen är det ju dagar, eller att ungdomsgrupperna 

ändras, och då kanske man inte alls kan sätta sig och dokumentera och 

då kommer man efter.  

3.6 Sammanfattning av resultat 

I resultatet framgår det att institutionerna inte själva väljer vilka metoder de ska använda 

sig av, men att det däremot är upp till institutionerna att se till att metoderna fungerar. En 

viktig del i detta menar respondenterna är att personalen är engagerade i metoden och är 

villiga att lägga tid på att få in den i behandlingen av ungdomarna. När det gäller KBT 

framhåller respondenterna att denna metod handlar om att inte fastna i det som varit, utan 

fokusera på det som är här och nu och att ge ungdomarna förstärkning genom att lyfta 

fram det som är bra. De tycker att KBT är en metod som är konkret och enkel att förstå 

både för personalen och ungdomarna. I användningen av ART är respondenterna tydliga 

med att ungdomarna ska få både den sociala färdighetsträningen, aggressionskontrollen 

och moraliskt resonemang, men att kartläggningen av ungdomarna kan uppvisa att de 

behöver mer eller mindre av någon del. Vidare menar respondenterna att det är viktigt att 

följa den manual som finns till ART, men att de behöver ha förmågan att kunna anpassa 

sig till varje individ och ha fingertoppskänsla i hur de applicerar metoden på ungdomarna. 

Respondenterna framhåller att ART är en bra metod att arbeta efter, men menar att de 

inte enbart bör använda den under lektionerna utan att det gäller att även hitta en 

generalisering i vardagen för att chansen ska öka att de färdigheter ungdomarna lär sig 

ska upprätthållas även efter institutions-placeringen.  

När det gäller förändringen hos ungdomarna slår respondenterna fast att det tar tid att 

genomgå förändringar, vilket de menar behöver finnas en förståelse för i behandlingen av 

ungdomarna. Vidare slår respondenterna fast att det är viktigt att institutionen har 

kvalitetssäkringar av olika slag. En del i detta är utbildning, i vilket det framgår att all 

behandlingspersonal på institutionerna har genomgått en grundläggande utbildning i 

KBT. Respondenterna anser att denna är tillräcklig så länge det exempelvis finns 

möjlighet att träna på metoden efteråt och att det dessutom finns tillgång till handledning. 

Inom ART finns det en utbildning till ART-instruktör, men det framhålls att det av 

ekonomiska skäl enbart är några behandlare på varje institution som har genomgått denna. 

En annan del i kvalitetssäkringen är bland annat att institutionerna har arbets-platsmöten 

varje vecka och att det finns en metodansvarig som ser över arbetet och ger personalen 

uppdateringar och information kring olika metoder. Respondenterna är positiva till att de 

på olika sätt kan säkra kvaliteten i behandlingen, men menar att för många nya direktiv 
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på en gång kan göra det svårt för personalen att veta hur de ska förhålla sig till dessa. 

Respondenterna berättar slutligen att personalen ska dokumentera allt som sker kring 

ungdomen, vilket både ska innefatta sådant som händer på institutionen och de beslut som 

tas bland annat i fråga om visitation och urinprov. Härutöver ska även beslut ifrån till 

exempel socialtjänsten stå med. De slår fast att dokumentationen behöver vara tydlig samt 

kort och koncis för att den ska vara enkel att läsa och ta till sig. Vidare framhålls att 

personalen kan ha svårigheter att hinna med att dokumentera och att de efterfrågar 

särskild tid till denna uppgift, då de menar att något som anses vara så viktigt också borde 

värderas mer i arbetet. 

3.7 Teoretisk problematisering 

Här diskuteras resultatet utifrån teorin “Ramverket för trovärdighet och behandlings-

integritet”, vilken är framtagen av Carroll m.fl. (2007). Precis som i bakgrunden delas 

teorin in i följande tre delar; att följa metoders teoretiska grund, att göra enkla och tydliga 

metoder samt att ha engagemang för metoden. 

3.7.1 Att följa metoders teoretiska grund  

Denna del handlar enligt Carroll m.fl. (2007) om att behandlingsmetoder generellt ger ett 

bättre resultat ju mer en verksamhet håller sig till metodernas teoretiska grund. I resultatet 

framgår det att respondenterna tycker att det är viktigt att följa metoders teoretiska grund. 

Det är dock oklart om de fullt ut förstår vad som menas med detta, då det till stor del 

verkar handla om att de är måna om att följa sina metoder enbart för att hålla sig till de 

direktiv de fått på institutionen. Även om grunden i teorin är att verksamheter bör hålla 

sig till metoders tänkta innehåll, frekvens och varaktighet, framhålls det dock att en metod 

även kan genomföras med gott resultat om endast metodens huvudsakliga delar används, 

men att det kan vara svårt att på förhand veta vilka dessa delar är. I likhet med detta lyfts 

det fram i resultatet att personalen utifrån kartläggningen av varje ungdom använder sig 

av det som känns viktigt för denne men att de, när det kommer till ART, dock inte kunde 

svara på vad de då tar bort utan hänvisar istället till att de måste följa manualen och 

använda sig av alla delar i metoden. Därför skapas en osäkerhet kring i hur stor 

utsträckning de egentligen använder sina metoder.   

3.7.2 Att göra enkla och tydliga metoder 

Här lyfter Carroll m.fl. (2007) fram att det är större chans att behandlingsmetoder som är 

specifika och tydliga genomförs med högre trovärdighet än för metoder som är diffusa 

och otydliga. I linje med detta menar respondenterna att både KBT och ART är metoder 

som är konkreta och enkla att förstå, vilket mycket möjligt kan vara en bidragande faktor 

till att de fungerar så bra i behandlingen med ungdomarna. I teorin förklaras även att det 

blir enklare att följa en metod som har tydligt uppsatta mål, vilket tros underlätta i 

praktiken när institutionerna har behandlingsplaner för varje ungdom genom att 

utförandet då blir tydligare för både behandlare och ungdom. Om det då sker några 

förändringar i planen tros detta göra det enklare att följa metodens utförande.     

3.7.3 Att ha engagemang för metoden 

I denna del framhålls det av Carroll m.fl. (2007) att det är troligare att en behandlings-

metod kommer genomföras ordentligt och fullt ut om både behandlare och klient är 
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engagerade i metoden i fråga, vilket är något som även respondenterna anser vara viktigt. 

Det är dock synd att det, som en respondent berättar, kan vara så att engagemanget kring 

en metod kan vara stort till en början och sedan minska när det gäller att tillämpa den i 

behandlingen av ungdomarna. En viktig del i att känna engagemang i en metod är att både 

behandlare och klient upplever att metoden är relevant och lämplig att användas i 

behandlingen. Detta tycks stämma överens med respondenternas syn på relevans och 

lämplighet i en metod, då de känner att till exempel ART är en bred metod som passar att 

användas i behandlingen för många ungdomar. Att respondenterna upplever det på detta 

sätt tros öka chanserna till att även ungdomarna kommer känna likadant.  

 
4. DISKUSSION 

I detta avsnitt diskuteras studiens metodologiska tillvägagångssätt i en metoddiskussion 

och vidare i resultatdiskussionen kopplas och diskuteras centrala delar av respondenternas 

uttalanden med litteratur och forskning från bakgrunden. Därefter görs en redogörelse för 

slutsatser som kan dras av resultatet. 

4.1 Metoddiskussion 

4.1.1 Syfte 

Syftet med studien har förändrats något efterhand på grund av att vissa komplikationer 

uppstod ifråga om evidensen i de metoder som valts att undersökas. Vid arbetets början 

utgicks det ifrån att både KBT och ART var evidensbaserade metoder, varpå även syftet 

med studien kom att formuleras utifrån denna uppfattning. Vidare benämnde också 

respondenterna både KBT och ART som evidensbaserade metoder. Efter att ha arbetat 

med studien ett tag kom det dock till kännedom att ART inte klassas som en evidens-

baserad metod på grund av att den forskning som har gjorts kring metoden till största del 

är utförda av personer som varit med och utvecklat metoden. Detta har frambringat viss 

förvirring, men då ART ofta verkar ses som en evidensbaserad metod och det faktum att 

studien var så långt gången gjordes beslutet att fortsätta studien i samma riktning och bara 

formulera om syftet så att inte ART benämns som en evidensbaserad metod.  

4.1.2 Teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska utgångspunkten, “Ramverket för trovärdighet och behandlingsintegritet”, 

valdes efter att syftet formulerats. Tredje delen i denna teori; att ha engagemang för 

metoden, har inte så mycket att göra med syftet med studien och därför innehåller inte 

heller intervjuguiden några frågor kring detta. Denna del känns dock väldigt relevant i 

studien, så om syftet med studien hade utgått från den teoretiska utgångspunkten är det 

sannolikt att delen om engagemang även varit med i syftet eftersom det är en viktig del i 

teorin. Under intervjuerna togs denna aspekt upp ett flertal gånger, varpå den ändå kunde 

finnas med i resultatet, men om det hade funnits specifika frågor kring engagemang i 

intervjuguiden hade denna del troligtvis fått en större plats.   

4.1.3 Urval 

Vad gäller studiens urval fanns endast kravet att respondenterna skulle arbeta med KBT 

och ART på verksamheten. Samtliga intervjuer kom att hålla en god kvalitet, bland annat 
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då de som kom att bli respondenter i studien verkade ha en bred kunskap och kompetens 

inom sitt arbete och till stor del gav utförliga svar på intervjufrågorna. Kvaliteten på 

intervjuerna hade kunnat öka ytterligare om det hade funnits mer krav på urvalet, till 

exempel i fråga om deras utbildning och arbetslivserfarenhet. Om kraven hade varit högre 

kan det dock ha blivit svårare att få tag på respondenter, då det även utan några större 

krav fanns en viss svårighet att få tag på respondenter. Valet att utföra intervjuer på två 

olika SiS-institutioner kan troligtvis ha lett till att en bredare kunskap kring området har 

uppnåtts, samtidigt som intervjuer på en och samma SiS-institution kunde ha gett en 

djupare förståelse för hur just den institutionen arbetar.  

4.1.4 Intervjuer 

När det var dags att få tag i intervjupersoner till studien informerades respondenterna om 

de forskningsetiska krav som innefattas i denna studie vid telefonkontakten med dessa 

samt genom att ett missiv (se bilaga I) med dessa krav skickades via mejl efteråt. Dessa 

åtgärder tillsammans med att det inte heller har getts någon ingående beskrivning av 

respondenterna har setts som en viktig del för att tillförsäkra respondenterna säkerhet i 

deras medverkan i denna studie. 

Med tanke på att det fick göras en del förändringar i intervjufrågorna efterhand som 

intervjuerna genomfördes kan det ha varit bra att utföra en pilotstudie, då detta troligtvis 

hade gjort att de brister som fanns i intervjufrågorna hade kunnat åtgärdas med en gång. 

När det gäller de frågor som ställdes var det till exempel några respondenter som inte 

riktigt förstod vad som efterfrågades i somliga intervjufrågor, vilket är något som hade 

kunnat undvikas om en pilotstudie hade utförts. Om det funnits en bättre planering kring 

när en pilotstudie hade kunnat äga rum hade troligtvis möjligheten till att genomföra en 

sådan studie ökat. När det gäller utformningen av intervjufrågorna undveks ledande och 

slutna frågor, vilket gjorde att respondenterna kunde tala ganska fritt. Under de intervjuer 

som genomfördes tyckte flera respondenter att vissa frågor var upprepande, men att ha 

ett par frågor som liknade varandra var dock ett medvetet val då dessa frågor kunde 

fungera som en typ av kontrollfrågor. Eftersom respondenterna gav liknande svar på 

dessa frågor ökade trovärdigheten på de svar som gavs.  

4.1.5 Analys 

Valet att bygga studien på en kvalitativ ansats och använda en hermeneutisk utgångs-

punkt har setts som lämpligt under hela studiens gång, då syftet med studien är att utforska 

behandlares upplevelser med avsikten att försöka tolka respondenternas uttalanden 

utifrån deras perspektiv. Vid tolkningen och analysen av det insamlade materialet 

användes analysmetoden meningskoncentrering, då den hade ett tydligt och ingående 

tillvägagångssätt. Denna metod var till hjälp när teman samt underrubriker till dessa 

skulle väljas ut. Resultatet har kommit att bestå av sammanfattande text kring 

respondenternas uttalanden och olika citat som anses spegla innehållet i samman-

fattningarna. De sammanfattningar som har gjorts är till för att ge en sammanfattande 

beskrivning av respondenternas uttalanden, samtidigt som citaten har setts som en viktig 

del i resultatet för att lyfta fram respondenternas egna ord. Även om menings-

koncentreringen var till god hjälp i tolkningen och analysen av materialet, fanns det vissa 

svårigheter med att sammanställa resultatet, då många delar upplevdes gå in i varandra. 

Det gick dock bättre att sammanställa ett resultat efter att det gjorts ytterligare 

bearbetningar av materialet.    
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4.1.6 Trovärdighet och äkthet  

Trovärdighet och äkthet är de kvalitetskriterier som har eftersträvats i denna studie. Vad 

gäller kraven på trovärdighet anses dessa ha uppnåtts, då det i metoden ges en tydlig och 

ingående redogörelse för alla delar som funnits med under arbetets gång. En viktig strävan 

i kraven på äkthet har varit att försöka ge en rättvis bild av respondenternas uttalanden, 

vilket anses ha uppnåtts då personliga uppfattningar inte medvetet har låtits påverka 

tolkningen av det som har sagts. 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Syfte 

Det resultat som har uppkommit har gett svar på studiens syfte och frågeställningar och 

respondenternas uttalanden stämmer till stor del överens med vad som framhålls i den 

litteratur och forskning som finns med i bakgrunden.  Respondenterna framhåller att de 

är måna om att följa sina metoder samtidigt som de framhåller att behandlingen behöver 

individanpassas och att ungdomarna ska vara delaktiga i behandlingsplaneringen under 

hela institutionsvistelsen. Detta kopplas till det Oscarsson (2009) berättar om EBP, vilket 

han menar är integreringen av forskning och professionell erfarenhet tillsammans med 

klientens värderingar, förväntningar och förutsättningar. Att respondenterna menar att de 

arbetar på detta sätt på institutionerna visar att processen som innefattas inom EBP är 

genomförbar i praktiken och att de inte uttrycker några större svårigheter med detta tyder 

på att det inte behöver vara så svårt att arbeta utifrån EBP.   

4.2.2 Kognitiv beteendeterapi (KBT) 

Det framgår tydligt att respondenterna anser att metoder som innehåller kognitiva och 

beteendeinriktade komponenter är lämpliga att använda vid institutionsbehandlingen av 

ungdomarna, vilket stämmer överens med att Vennard m.fl. (1997) påvisar att dessa 

metoder uppvisar goda resultat när det gäller att minska ett antisocialt beteende hos 

ungdomar. När det gäller KBT uttalar sig respondenterna ett flertal gånger att denna 

metod grundar sig i att människors handlande påverkas av förstärkning. Detta kopplas 

samman med det Statens institutionsstyrelse (2013d) förklarar om KBT. Inom detta 

menar respondenterna att det är viktigt att lyfta fram det ungdomarna gör bra, framför allt 

då dessa sällan fått sådan förstärkning tidigare. Respondenterna menar vidare att KBT 

handlar om att se till det som är här och nu samt att främja individers själv-ständighet, 

vilket är detsamma som det resonemang Bernler och Johnsson (2001) för. 

Respondenterna framhåller att deras fokus ligger på nuet samtidigt som de menar att 

kunskap kring det som varit kan ge en ökad förståelse för ungdomars beteende. Detta 

tyder på att respondenterna tänker att det även i ett kognitivt förhållningssätt behöver tas 

en viss hänsyn till ungdomarnas bakgrund. När det gäller den förändring ungdomarna går 

igenom, lyfter respondenterna fram att de ofta utvecklar sitt självförtroende och sin 

självständighet, vilket bland annat yttrar sig i att de på ett positivt sätt blir bättre på att stå 

upp för och sätta gränser för sina föräldrar. Att ungdomarna utvecklas på detta sätt tros 

höra ihop med att det inom KBT handlar om att uppmuntra ungdomarna till att göra egna 

val. Respondenterna berättar att de i KBT lägger mycket fokus på att ungdomarna ska 

lära sig att handskas med olika svårigheter och kunna stå emot sådant som kan ha en 

negativ påverkan på dem, varpå de menar att de försöker utveckla varje ungdoms egna 
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resurser. Detta stämmer överens med den bild Statens institutionsstyrelse (2013d) har om 

KBT. 

4.2.3 Aggression Replacement Training (ART) 

När det kommer till ART påvisar respondenterna att detta är en mycket bred 

behandlingsmetod som är lämplig att använda för ungdomar med olika typer av 

problembeteende, vilket är detsamma som det Barnoski och Aos (2004) lyfter fram om 

ART. Det framgår att respondenterna, i likhet med Statens institutionsstyrelse (2013e), 

menar att syftet med ART är att ta bort antisocialt tänkande, kriminella värderingar, 

bristande impulskontroll och kriminellt beteende och istället ersätta dessa med prosociala 

alternativ. Vidare beskriver respondenterna innehållet i ART på liknande sätt som denna 

metod framställs i bakgrunden och som tidigare nämns lyfter respondenterna fram att det 

även är viktigt att följa metodens tänkta utförande. Utifrån detta antas det att 

institutionerna ofta är bra på att implementera sina metoder i behandlingen. Samtidigt 

som det är viktigt att följa de metoder som används menar respondenterna att det är viktigt 

att behandlingen i ART anpassas till varje ungdoms enskilda behov och förutsättningar, 

vilket är i enlighet med vad Statens institutionsstyrelse (2013e) framhåller om detta. 

Respondenterna berättar vidare att det till exempel kan handla om att alla moment i 

behandlingen inte alltid är nödvändiga för samtliga ungdomar för att de redan har 

färdigheter i det som ska läras ut. Det är alltså upp till personalen att besluta om hur de 

ska använda metoden för att göra det så bra som möjligt för varje enskild individ. När det 

under intervjuerna ställdes följdfrågor kring vad exakt som kunde tas bort ur varje del 

hade dock respondenterna svårt att ge tydliga svar på detta, vilket kan tolkas som att 

respondenterna kanske inte riktigt vet vad de tar bort. I och med detta ger de intrycket av 

att de exempelvis kanske inte följer metoden i den utsträckning de säger sig göra eller att 

de möjligtvis inte riktigt vet vad de gör. Om respondenterna hade varit tydligare med vad 

de väljer att använda och inte använda sig av i varje del hade de troligtvis gett ett mer 

pålitligt intryck och att spekulationer kring vad som egentligen görs på institutionen inte 

hade uppstått. Att gå ifrån den utformning en metod är tänkt att ha, tros inte behöva vara 

ett medvetet val utan att det istället kan bero på en bristande kunskap kring vad det innebär 

att arbeta utifrån evidensbaserade metoder. Frågan som då ställs är om institutionerna 

skulle tjäna på att ge både arbetsgivare och arbetstagare mer kunskap kring metoderna de 

använder genom att till exempel satsa mer på utbildning för dessa. 

Något som framgår i resultatet är att respondenterna på den ena institutionen uppskattade 

när de hade en ART-instruktör som kom utifrån, då de menar att detta gjorde det tydligare 

för ungdomarna när det var dags för dem att ha lektioner. Samtidigt tycker de, precis som 

de andra respondenterna, att det är viktigt att försöka få en generalisering i vardagen för 

att öka chanserna till att ungdomarna använder det de lärt sig även utanför ART-

lektionerna. Detta tolkas som en motsättning, då respondenterna först talar för att ha 

tydligare ART-lektioner och därefter talar för att tänka ART hela tiden. Att skapa en 

generalisering anses bland annat handla om att det finns en strävan efter att sudda ut 

gränserna för var ART-behandlingen går, vilket därmed anses gå emot uttalandena kring 

att göra behandlingen tydligare för ungdomarna.    

4.2.4 Behandlingsintegritet 

Respondenterna lyfter fram vikten av att metoderna har en teoretisk grund, men går dock 

inte djupare in på detta utan uppvisar ett större fokus i att det är viktigt att följa metoderna 
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på det sätt det är tänkt. Detta kan tolkas som att respondenterna inte är så insatta i 

metodernas teoretiska grund utan att det mer handlar om att de vill följa det institutionen 

har bestämt att de ska göra. Respondenterna framhåller dock att det är viktigt att följa 

metoderna för att resultatet ska kunna bli i likhet med det forskningen uppvisar, vilket 

visar att de tycker att det är bra att arbeta efter metoder som bygger på forskning. I likhet 

med respondenternas resonemang påvisar Andrews och Dowden (2005) att det är viktigt 

att de metoder som används på en verksamhet har en teoretisk och empirisk grund och 

Vennard m.fl. (1997) menar att det kommer mycket forskning som visar att insatser kan 

misslyckas om verksamheten inte håller fast vid metodernas tänkta tillvägagångssätt. 

Respondenterna trycker mycket på att personalen behöver ha möjlighet att träna på de 

metoder verksamheten använder. De menar vidare att grund-kursen i KBT och 

utbildningen till ART-instruktör är tillräckliga att börja med om det finns möjlighet att 

träna på metoderna och att det även finns tillgång till handledning, vilket överensstämmer 

med Andreassens (2003) resonemang kring vikten av att träna på och få handledning 

kring de metoder verksamheten använder. 

4.2.5 Placering på institutionen 

Statens institutionsstyrelse (2013c) slår fast att orsaker till att en ungdom blir placerad på 

en SiS-institution är att ungdomens hälsa eller utveckling på något sätt ska vara i 

riskzonen och att den frivilliga vården helt enkelt inte räcker till. Statens institutions-

styrelse (2013a) konstaterar att placeringen sker genom socialtjänsten efter ett beslut i 

förvaltningsrätten. Här förklarar respondenterna även att socialtjänsten styr över 

utskrivningen av ungdomarna, vilket de menar kan vara problematiskt då de anser att 

ungdomarna ofta skrivs ut för tidigt. De förklarar dock att det är en fråga om ekonomi. 

Vidare framhålls att en placering på en SiS-institution ofta sker efter att flera andra 

åtgärder redan har satts in men inte fungerat som det var tänkt, varpå respondenterna 

tycker att det är tråkigt att ungdomarna kan tvingas lämna institutionen tidigare än de 

borde. Att det kan se ut så här, samt att det dessutom framgår att ungdomar ibland bönar 

och ber om att få stanna kvar, anses vara tragiskt när en längre placering troligtvis kan 

antas minska ytterligare kostnader för samhället i framtiden. Detta då det, enligt Statens 

institutionsstyrelse (2013d), är meningen att ungdomarna under institutionsvistelsen ska 

lära sig att stå emot påtryckningar från omgivningen. 

4.3 Slutsatser 

I den här delen kommer en redogörelse för de slutsatser som kan dras utifrån resultatet 

och kopplas till syftet med studien. Syftet med undersökningen anses vara uppfyllt genom 

att studiens frågeställningar har besvarats:  

 Vad är behandlarnas uppfattning om metoderna KBT och ART och hur har de valt 

att tillämpa dessa metoder? 

Respondenternas uppfattning om KBT och ART är att de är tydliga och konkreta metoder 

som fungerar bra att använda i behandlingen av ungdomarna. De framhåller att de 

använder KBT mer som ett förhållningssätt, genom att de har valt att i behandlingen 

fokusera på det som är här och nu, att de uppmuntrar ungdomarna till att göra egna val 

samt lyfter fram det ungdomarna gör bra. När det gäller ART är de tydliga med att de 

tillämpar denna metod som det är tänkt, samtidigt som de menar att de utifrån en 



 

30 

 

individuell bedömning kan välja att till exempel ta bort vissa moment i någon del. Det 

ges dock inga svar på vilka moment det kan handla om, vilket leder till en viss ambivalens 

kring hur det egentligen ser ut.   

 Vilken uppfattning har behandlarna om att arbeta med evidensbaserade metoder 

och vad upplever de att metoderna KBT och ART ger för resultat i behandlingen 

av ungdomarna? 

Den uppfattning respondenterna har om att arbeta med evidensbaserade metoder är att det 

är bra att arbeta med sådana metoder, då forskningen har bevis på att de fungerar i 

praktiken. Att respondenterna talar om ART som om den vore en evidensbaserad metod 

antyder dock att de, samtidigt som de anser att det är bra att arbeta utifrån evidens-

baserade metoder, inte riktigt har kännedom om vilka metoder som är evidensbaserade. 

När det kommer till resultatet av KBT och ART i behandlingen av ungdomarna, 

framhåller respondenterna att dessa metoder ger ett bra resultat. De slår fast att KBT 

bidrar till att ungdomarna blir mer självständiga och får ett förbättrat självförtroende och 

att de inom ART lär sig olika sociala färdigheter, att kontrollera sina aggressioner samt 

utveckla sitt moraliska resonemang. När det gäller ART visar detta på att en metod inte 

behöver vara evidensbaserad för att fungera och uppvisa goda resultat i praktiken.         

 Hur tänker behandlarna kring KBT och ART i förhållande till behandlings-

integritet? 

I fråga om behandlingsintegritet slår respondenterna fast att det är viktigt att följa 

metoders tänkta utformning för att behandlingen därmed ska kunna uppvisa ett liknande 

resultat som i forskningen. Det framgår dock inte riktigt hur insatta respondenterna är i 

metoderna, då de inte går djupare in på hur de själva anser att metoderna bör användas 

utan till stor del talar om att de helt enkelt ska hålla sig till det som är bestämt av SiS. 

Därför framgår det inte heller hur viktigt respondenterna anser att behandlingsintegritet 

egentligen är. Med tanke på att det är möjligt att det kan se likadant ut även på andra 

institutioner, tyder detta på att det troligtvis behövs mer information och forskning för att 

öka kunskapen kring detta område. Ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv tros det 

behövas kunskap om vikten av att följa metoders tänkta utformning, samtidigt som 

verksamheter inte bör försumma vikten av behandlares självständiga tänkande och att 

metoderna därmed behöver anpassas till varje enskild individ. 
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Bilaga I 

I 

Missiv 
 

Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss av 

är de som presenterats av Vetenskapsrådet.  För att göra allt vi kan för att ditt deltagande 

i vår studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi ser på dem. 

 

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med studiens 

syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi är, vilken 

utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska veta att ditt 

deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att inte delta 

längre. 

Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det något 

du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta ditt 

deltagande i studien. 

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att det 

är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien / uppsatsen 

kommer att användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det 

publiceras. Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 

 

Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För oss 

är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss - då det är just 

dem vi intresserar oss för. 

 

 

  Jeanette Gustavsson 

    Jasmin Karlsson 

    Växjö 2014-01-29

  

 

 

Handledare: Katarina Magnusson 

Examinator: Mats Anderberg  

Kursansvarig: Mats Anderberg och Mikael Dahlberg 

 

 





Bilaga II 

I 

Intervjuguide 

 Är ni bekanta med begreppet evidensbaserad forskning? 

JA: Vad tycker du om att arbeta på detta sätt? (Bra/ mindre bra saker) 

NEJ: Har ni några tankar om detta? 

 

 Hur kommer ni fram till vilken behandlingsmetod ni ska använda på en särskild 

ungdom? (Användning av olika mallar/dokument för att komma fram till val av 

metod, kan processen se olika ut beroende på t.ex. anledning till placering, 

diagnos) 

KBT 

 KBT kan användas som både en metod och ett förhållningssätt. Hur arbetar ni 

med KBT?  

 

 Hur ser er KBT-behandling ut? (målgrupp, syfte, längd/antal sessioner, 

kärnkomponenter)  

 

 Vad är din personliga uppfattning om KBT som 

behandlingsmetod/förhållningssätt?  

Metod: Vad tycker du om att arbeta med KBT? Hur tycker du att metoden 

fungerar? Bra/mindre bra saker med KBT? 

Förhållningssätt: Vad tycker du om att ha KBT som ett förhållningssätt? Hur 

tycker du att det påverkar behandlingen att utgå från KBT? Bra/mindre saker 

med KBT?   

 Vad har ni fått för utbildning i att använda KBT? (Åsikter om denna gällande 

tillräcklighet, längd, innehåll etc.) 

 Finns det någon manual som ni använder er av? 

JA: Använder ni er av alla delar? När/varför gör ni avsteg från metoden? Hur 

väljer ni vilka delar ni ska använda/inte använda? Vad tycker ni om att att arbeta 

manualbaserat? Bra/ mindre bra saker? 

NEJ: Hur lägger ni upp behandlingen? 

ART 

 Hur ser er ART-behandling ut? (målgrupp, syfte, längd/antal sessioner, 

kärnkomponenter)  

 

 Vad är din personliga uppfattning om ART? (Åsikter om att arbeta med ART, 

hur metoden fungerar, bra/mindre bra saker med ART) 

 

 Vad har ni fått för utbildning i att använda ART? (Åsikter om denna gällande 

tillräcklighet, längd, innehåll etc.) 

 



 

 

 Finns det någon manual som ni använder er av? 

JA: Använder ni er av alla delar? När/varför gör ni avsteg från metoden? Hur 

väljer ni vilka delar ni ska använda/inte använda? Vad tycker ni om att att arbeta 

manualbaserat? Bra/ mindre bra saker? 

NEJ: Hur lägger ni upp behandlingen? 

Övrigt 

 Har du fått någon kunskap om KBT och ART utanför arbetet? (Varifrån 

kommer kunskapen, t.ex. utbildningen, sökt information själv, egenstudier)  

 

 Att arbeta utifrån evidensbaserade metoder innebär att man bör följa metodernas 

tänkta utformning för att kunna uppnå samma resultat som i forskningen, vilket 

ofta innebär att man arbetar utifrån en manual. Vad tycker ni om att arbeta på 

detta sätt? (Bra/mindre bra saker med att arbeta manualbaserat) 

 

 Hur upplever ni att KBT och ART påverkar ungdomarna i behandlingen? 

(Utveckling från påbörjad till avslutad behandling etc.) 

 

 Vad tror ni att det är som gör att metoderna fungerar som de gör? (Någon 

särskild komponent etc.) 

 

 Hur ser det ut med dokumentation i samband med behandlingarna? (Upplägg för 

dokumentation, avsatt tid för dokumentation, riktlinjer) 

 

 Vad gör ni med det resultat behandlingsmetoderna ger? (Sker det förändringar i 

utförandet av KBT och ART beroende på vad de uppvisar för resultat etc.) 

 

 


